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RESUMO 

O Estágio Profissional, enquanto espaço formativo, permite a transição do 

estudante para a profissão docente, através do confronto com a realidade e uma 

vasta panóplia de vivências na comunidade educativa. Representa o culminar de 

um processo académico em que se perspetiva a construção de uma identidade 

profissional. O presente relatório retrata o percurso de uma estudante estagiária 

(a autora) que reflete acerca do seu percurso formativo em contexto de estágio, 

designadamente as dificuldades, receios, desafios e aprendizagens. Ao longo 

deste documento são explorados entendimentos acerca da escola e da disciplina 

de educação física que materializam a construção de uma conceção própria de 

ensino. As dificuldades sentidas ao nível do planeamento, da intervenção e 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem são enunciadas e interpretadas. 

Destaca-se, a opção da prática distribuída como estratégia de planeamento, com 

o objetivo de garantir a aprendizagem de todos os alunos. As preocupações ao 

nível de planeamento e concretização eram elevadas e tinham como objetivo 

formar alunos autónomos, críticos e reflexivos. Os princípios da avaliação para 

a aprendizagem permitiram colocar o aluno no centro do processo de ensino-

aprendizagem, dando-lhe o papel de autor principal e construtor do seu percurso. 

As relações interpessoais desenvolvidas no ambiente escolar, nomeadamente 

na dinamização da atividade interna e no desporto escolar são também 

realçadas como base fundamental da socialização profissional. Salienta-se 

ainda o estudo elaborado, cujo objetivo foi analisar os efeitos da aplicação de 

um programa de treino da aptidão física relacionada com a saúde nos níveis de 

flexibilidade, numa população escolar do 10º ano de escolaridade. Os resultados 

revelaram que a aplicação do programa de treino não originou melhorias 

estatisticamente significativas na população escolar. O documento termina com 

a extração de conclusões e perspetivas futuras, enfatizando a grande 

transformação da conceção sobre a disciplina de educação física no currículo 

escolar.   

 

PALAVRAS CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

ENSINO CENTRADO NO ALUNO; PRÁTICA DISTRIBUÍDA; APTIDÃO FÍSICA
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ABSTRACT 

The school placement as a formative space, allows the transition from the student 

to the teaching profession, through confrontation with reality and a wide range of 

experiences in the educational community. It represents the culmination of an 

academic process in which the construction of a professional identity is expected. 

This report portrays the trajectory of a preservice student (the author) who reflects 

on her training path in the practicum context, namely the difficulties, fears, 

challenges and learning. Throughout this document, understandings about the 

school and the subject of physical education that materialize the construction of 

a specific conception of teaching are explored. The difficulties experienced in 

terms of planning, intervention and evaluation of the teaching-learning process 

are enunciated and interpreted. The option of distributed practice as a planning 

strategy stands out, with the aim of ensuring the learning of all students. 

Concerns regarding planning and implementation were high and aimed to 

developing autonomous, reflective and criticals students. The principles of 

assessment for learning allowed students to be placed at the center of the 

teaching-learning process, giving them the role of principal author and builder of 

their path. The interpersonal relationships developed in the school environment, 

namely in boosting internal activity and in school sports are also emphasized as 

a fundamental basis of my professional socialization. It is also worth mentioning 

the elaborated study, whose objective was to analyze the effects of the 

application of a training program of physical fitness related to health on the levels 

of flexibility, in a school population of 10th grade. The results revealed that the 

application of the training program did not result in statistically significant 

improvements in the school population. The document ends with the extraction 

of conclusions and future perspectives, emphasizing the great transformation of 

the conception about physical education in the school curriculum. 

 

KEYWORDS: SCHOOL PLACEMENT, PHYSICAL EDUCATION, STUDENT-

CENTERED TEACHING, DISTRIBUTED PRACTICE, PHYSICAL CONDITION 
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O presente documento, designado de Relatório de Estágio Profissional, 

faz parte integrante do Mestrado em Ensino da Educação Física dos Ensinos 

Básico e Secundário pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). O Estágio Profissional (EP) teve como objetivo favorecer a 

integração e consolidação, no contexto da pratica, os conhecimentos teóricos 

adquiridos nos 1º e 2º semestres do Mestrado, através de uma prática docente 

supervisionada e orientada, com vista à profissionalização de professores de 

Educação Física competentes.  

O EP é um espaço formativo por excelência, em que o estudante 

universitário se transforma, gradualmente, em docente. Neste sentido, o 

professor estagiário coloca em prática os conhecimentos adquiridos no decorrer 

da formação inicial e vivencia durante um ano letivo integral a realidade da 

profissão docente. O EP proporciona, fundamentalmente, o confronto com a 

realidade escolar, onde os valores da escola e da comunidade envolvente e as 

conceções de ensino dos professores experientes, possibilitam a aprendizagem 

e a socialização na profissão. Nas palavras de Batista e  Queirós (2015, p. 33), 

“a prática de ensino oferece aos futuros professores a oportunidade de imergirem 

na cultura escolar nas suas mais diversas componentes, desde as suas normas 

e valores, aos seus hábitos, costumes e práticas, que comprometem o sentir, o 

pensar e o agir daquela comunidade específica.”  

O EP pretende formar docentes capazes de promover um ensino de 

qualidade aos seus alunos, ideia que se pode traduzir na construção de um 

“professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em 

consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto das 

funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de organização e 

gestão, investigativas e de cooperação.” 1. Deste modo, as vivências e as 

experiências vividas ao longo do EP permitem desenvolver uma conceção de 

ensino e, consequentemente, a própria identidade profissional. Como refere 

Queirós (2015), este processo permite formar profissionais capazes, reflexivos e 

críticos preparados para as exigências da profissão. 

                                            
1 In Normas orientadoras do Estágio Profissional, FADEUP, p. 3 
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Pessoalmente, no estágio, através da reflexão e partilha no seio do núcleo 

de estágio (NE), constituído por mais dois colegas, o professor cooperante (PC) 

e a professora orientadora da faculdade, procurei desenvolver a minha 

identidade profissional, na procura de me aproximar do que é ser uma “boa 

professora”. Neste espaço de interação desenvolvi e adquiri conhecimentos e 

competências que, individualmente, não conseguiria. Ser professor de Educação 

Física (EF) é muito mais do que exercer uma profissão, é uma função exigente 

que implica educar e formar pessoas “com poder interventivo, capazes de 

contribuírem para transformar a sociedade em que vivem” (Morgado, 2005, p. 8-

9). Segundo Cunha (2010), para se ser um professor competente é necessário 

ser detentor de algumas caraterísticas de natureza externa e interna: as 

primeiras, referem-se aos aspetos não diretamente relacionados com o 

professor, como a instituição escolar, o material disponível e os conteúdos 

programáticos. As segundas, estão intimamente relacionadas com a 

representação individual das circunstâncias sociais, físicas, escolares e 

educativas envolventes. Desta forma, o modo como o professor gere o clima na 

aula, a postura que adota, o modo como comunica e como consegue envolver 

os alunos são fatores fundamentais que distinguem um bom professor dos 

restantes. No caso específico da Educação Física (EF) compete ao professor 

avaliar, não só as condições materiais e espaciais disponíveis, como também 

criar um ambiente de aprendizagem que envolva os alunos, transmita 

segurança, controle a turma e permita atingir os objetivos da aula. Desta forma, 

contrariamente às disciplinas que ocorrem dentro das salas de aula, na EF existe 

um maior número de variáveis que o docente necessita de considerar na 

preparação da aula. 

O presente documento enquanto reflexo desta viagem, está estruturado 

em três grandes capítulos. O primeiro, denominado “Bagagem e Roteiro”, 

discorre sobre os meus entendimentos sobre a EF em paralelo com o meu 

percurso de vida e com as expectativas ligadas ao EP. Além disso, é 

apresentado o “ponto de partida” deste EP e a influência que recebi dos 

intervenientes neste processo: a escola, o núcleo de estágio (NE) e os docentes. 

O segundo capítulo, “O Desenrolar do Trilho”, encontra-se estruturado em três 

partes. Na primeira parte, “Organização e Gestão do Ensino de Aprendizagem” 
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revelo o modo como delineei todo o ano letivo nas mais diversas dimensões: 

plano anual, unidades didáticas e aulas; discurso sobre os modelos utilizados e 

estratégias aplicadas ao longo das aulas; indico ainda as fragilidades sentidas e 

as soluções encontradas. Relato também a importância da avaliação no 

processo e a inclusão dos alunos na mesma. Na segunda parte deste capítulo, 

apresento a experiência vivida, acerca do meu envolvimento e participação na 

escola, nomeadamente na atividade interna e no desporto escolar. Na terceira e 

última parte, “Desenvolvimento Profissional”, apresento a informação e os 

resultados obtidos no projeto de investigação, desenvolvido em parceria com as 

minhas colegas de estágio, cujo principal objetivo foi avaliar a influência de um 

programa de treino no desenvolvimento da aptidão física dos alunos. Por fim, no 

último capítulo, procuro extrair conclusões e refletir sobre perspetivas futuras, 

fazendo um balanço de toda a atividade profissional e esboçando linhas de 

orientação para o meu futuro caminho. 

 

 



131 

  



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BAGAGEM E ROTEIRO 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



31 

2.1 PERCURSOS E CONSTRUÇÃO DE ENTENDIMENTOS 

No domínio das primeiras conceções urge ressaltar quem eu sou, no que 

me tornei e aquilo que acredito. O modo como entendo o ensino e a EF em 

particular, não surge apenas pelo gosto pelo desporto, mas sim pelas minhas 

crenças e traços de personalidade. Chamo-me Andreia. Na rapariga de olhos 

castanho-esverdeados e aos olhos de quem me conhece, encontra-se uma 

pessoa humilde e lutadora, que trabalha com amor e arduamente para alcançar 

os seus sonhos e ambições. Diversas vezes aparento ser autoritária e fria, mas 

é a forma que encontro para ocultar, também de mim mesma, inseguranças e 

receios, derivados dos elevados níveis de exigência postos em cada tarefa 

realizada. O ensino talvez nunca tenha estado nos meus planos. Procurar 

estratégias de ensino muito menos. Nem sempre foi claro para mim saber que 

ser professora me faria tão feliz e me deixaria tão realizada. Com o passar do 

tempo e no final de cada aula tudo foi fazendo cada vez mais sentido. Após 

muitos anos de prática desportiva, ainda que informal, surge a EF, na minha vida. 

No décimo segundo ano tive de tomar decisões. Foi nesse momento que analisei 

a minha vida, os meus gostos, considerei a minha personalidade e percebi que 

o mais acertado seria optar pelo curso de Ciências do Desporto na FADEUP, 

perspetivando ainda o ingresso no mestrado de ensino de EF no quarto ano. 

As orientações teóricas predominantes dos programas de formação de EF 

influenciam as conceções de ensino dos professores, dado que “são um sistema 

de valores e crenças sobre o que ensinar e como ensinar” (Batista, 2018b, p. 3). 

Fazendo uma análise da minha vivência pessoal na licenciatura, asseguro que 

estiveram presentes praticamente todas as orientações veiculadas por Feiman-

Nemser (1989): i) Orientação Prática - conjetura a reflexão sobre a prática, 

objetivando a compreensão das ações e o aumento do conhecimento através 

dele; ii) Orientação Académica - o professor visto como especialista de 

determinada área, com o principal objetivo de transmitir conhecimentos aos 

alunos, dando aulas de exposição de conteúdos; iii) Orientação Pessoal - 

centrado no aluno, com uma perspetiva construtivista visando o desenvolvimento 

e autoconhecimento dos alunos; iv) Orientação Tecnológica - pressupõe a 

interiorização de comportamentos e procedimentos desejáveis, capazes de 

adquirir êxito no processo de ensino-aprendizagem (EA); v) Orientação 
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Crítica/Social - objetiva a construção do conhecimento e a formação de pessoas 

emancipadas. 

Em retrospetiva, considero que na licenciatura, a conceção predominante 

foi a académica, dado a recorrente centralização na transmissão de 

conhecimentos. No último ano da licenciatura, nas unidades curriculares de 

metodologia de ginástica II e III, a realização dos relatórios de estágio permitiu-

me aceder à orientação prática. Estes documentos tinham como grande objetivo 

a reflexão crítica sobre os treinos do estágio, levando-me a compreender as 

ações, uma vez que, após cada treino, tinha de confrontar as decisões tomadas 

e analisar as mesmas.  

No primeiro ano de mestrado tive a sensação de um constante 

bombardeamento de informação, o que gerou em mim uma enorme confusão. 

No entanto, com o passar dos semestres, as ideias tornaram-se mais claras. 

Consciencializei-me que cada indivíduo é diferente e, portanto, desenvolve a sua 

própria conceção de ensino, resultando em diversas formas de solucionar as 

mesmas questões. O conhecimento adquirido ao longo do primeiro ano, serviu 

como uma robusta base teórica de sustentação e elaboração da minha própria 

conceção de ensino, aperfeiçoada no decorrer do EP. Segundo Guimarães (cit. 

por Batista, 2018b, p. 4), a conceção do professor estabelece-se como “uma 

base concetual que influencia a forma de pensar e de agir dos mesmos”, 

reportando-se ao modo como vêm e interpretam o mundo. 

As situações vividas por cada um e a forma como cada um reage a essas 

situações ditam o modo como olhamos o ensino, como ensinamos e como nos 

posicionamos perante o mundo. A conceção de cada professor, para além de 

estar em constante atualização e mudança, afeta o modo como este exerce a 

sua função de docente. Lima (cit. por Batista, 2018b, p. 9) salienta que “as 

conceções se caracterizam como algo em constante atualização através das 

situações vividas, pelas dúvidas que naturalmente se colocam e pela busca 

constante de conhecimento”.  

Tal como sustenta Gil Pérez (cit. por Batista, 2018b, p. 7) “Além da 

influência da formação Inicial, os professores possuem uma série de conceções 

fruto de hábitos e atitudes do “senso comum”, e de uma larga impregnação 
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ambiental durante o período em que foram alunos”. Todo este processo de 

interação entre a minha formação pessoal e social, teve influência nas minhas 

escolhas no ensino superior e tornaram-me na pessoa que sou hoje. De facto, 

os professores desempenham um papel de extrema importância na educação e 

também na vida dos alunos. Na vida de cada aluno com sucesso ou de cada 

cidadão bem-sucedido, há ou houve pelo menos um excelente professor. Os 

professores auxiliam os seus alunos no seu crescimento e evolução em diversas 

áreas, sejam elas físicas, emocionais ou cognitivas. Os professores dão asas às 

competências e ambições dos alunos, transmitem bons valores e estabelecem 

uma relação colaborativa que marcará para sempre e positivamente. 

 

Tendo como pano de fundo as diferentes orientações concetuais, coloquei 

como objetivo que as minhas aulas não fossem uma simples passagem de 

informação, mas fossem também uma partilha de experiências que permitisse 

aos alunos construir um pensamento próprio e atribuir significado ao que 

realizavam, colocando-os no centro do processo de EA e envolvendo-os ao 

máximo nas tarefas e momentos reflexivos. Desta forma, objetivava um ensino 

estruturado em torno da Perspetiva Construtivista, que, segundo Mesquita 

(2013, p. 105) atribui ao aluno o papel central e “vincula-o às decisões 

relacionadas com o processo de aprendizagem, nomeadamente na 

interpretação da sua atividade cognitiva e motora, compromete-o e 

responsabiliza-o pelas decisões/ações correntes nos cenários de aprendizagem, 

incentiva-o a aprender, enquanto processo que é deliberadamente 

compreendido e assumido por ele.” Fomentar a responsabilidade e a consciência 

dos alunos através da reflexão foi um dos meus grandes objetivos, uma vez que 

refletir, permite o desenvolvimento cognitivo dos jovens, tornando-os mais 

críticos.  

Para além da importância da reflexão com os alunos, também considero 

que o trabalho reflexivo é uma ferramenta fundamental para análise e 

reformulação da tomada de decisões do processo EA. Acreditei, por isso, que 

este seria um processo sempre inerente às tarefas, sobre a ação ou na ação. 

Um professor com sentido crítico procura o conhecimento e o aprofundamento 

das questões tentando agir de forma sustentada, não sendo levado apenas pelo 
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senso comum. Admiti assim que, através deste processo reflexivo poderia apurar 

o meu sentido crítico, construir uma conceção de ensino pessoal e, 

consequentemente, criar a minha própria identidade profissional. 

 Como refere Stenhouse (cit. por Alarcão, 2001, p. 4), um professor deve 

ter uma atitude investigativa, ou seja, “uma predisposição para examinar a sua 

própria prática de uma forma crítica e sistemática”, para que o seu desempenho 

docente seja efetivo e de alta qualidade. Uma conceção é algo pessoal, na 

medida em que se vai construindo através das experiências e situações que o 

indivíduo vive e através das diferentes orientações teóricas existentes. Assim 

sendo, um ensino de alta qualidade alcança-se quando o docente consegue criar 

a sua própria identidade relacionando as suas perspetivas pessoais com as 

diferentes orientações teóricas. Desta forma, a construção da conceção 

estabelece uma ligação e relação entre o eu pessoal e o eu profissional. 

Na fase inicial do estágio, senti-me intimidada pela elevada 

responsabilidade, pensando que não iria conseguir concretizar todos os 

objetivos e não conseguiria atuar da forma mais correta, fazendo emergir 

inseguranças e dúvidas. No entanto, o facto de poder contribuir para a formação 

e desenvolvimento integral dos alunos elevou a minha motivação e fez-me 

reavivar as razões pelas quais vivi todo este processo. Tomei consciência que 

este seria um ano de compromisso, de rigor, de ansiedade, mas também de 

superação. Supus que a intensidade da aprendizagem e da exigência seriam 

fatores que estariam em jogo e que estariam num confronto permanente com a 

realidade da profissão de docência. 

Por último, acreditei que o EP me faria compreender e acompanhar todos 

os processos burocráticos intrínsecos à função de diretor de turma, e 

simultaneamente, conhecer melhor o meio escolar, bem como o respetivo meio. 

O facto de um diretor de turma ser um mediador e articulador de relações entre 

encarregados de educação, alunos e professores, permite conhecer um pouco 

mais sobre os alunos e, consequentemente, sobre a comunidade escolar. 

Acompanhando o PC em todas estas tarefas e dialogando com este sobre as 

medidas a tomar e estratégias a adotar nas diversas situações, poderia 

aproximar-me do meu objetivo de ser uma professora envolvente. 
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2.1.1 ACERCA DA ESCOLA E DO PAPEL DO PROFESSOR 

A escola teve em mim um papel fundamental, levou-me a descobrir gostos 

e traços da minha personalidade que até então não conhecia. Aprendi sobre as 

mais diversas matérias, aprendi a socializar e a agir de acordo com o que 

observava. Desenvolvi também a disciplina e a exigência que me são 

caraterísticas, aprendi a estipular metas e objetivos para alcançar os meus 

sonhos. Para além da minha família que foi imprescindível no meu crescimento, 

as instituições escolares frequentadas e a comunidade envolvente revelaram-se 

também indispensáveis na minha formação pessoal e social e na descoberta do 

meu sonho de formação académica. As aulas de EF, evidenciaram a minha 

postura de “bichinho-carpinteiro”, dada a vontade quase incontrolável de estar 

sempre a realizar algo. Eram o momento alto da semana, uma vez que me 

davam a oportunidade de me libertar de todos os pensamentos menos positivos 

e contribuíam para que um sentimento de felicidade plena me invadisse.  

A instituição escolar apresenta-se, cada vez mais, como um local de 

extrema importância, para o desenvolvimento holístico das crianças e dos 

jovens, tendo como visão a sua plena inserção na sociedade como ser 

autónomo, solidário, crítico e ativo. Traduz-se como “um local que reúne 

diversidade de conhecimentos, atividades, regras e valores e que é permeado 

por conflitos, problemas e diferenças” (Mahoney cit. por Polonia e  Dessen ( 2007  

p. 25)). As crianças e jovens desempenham um papel fundamental na 

construção de uma sociedade mais consciente, pacífica e ética. Desta forma, a 

escola possui a importante tarefa de trabalhar com os alunos rumo à 

consciencialização sobre os valores e princípios éticos, para o alcance de uma 

sociedade cada vez mais consciente, segura e cívica. Esta função social da 

escola, pode traduzir-se numa difícil tarefa, uma vez que é necessário “preparar 

tanto alunos como professores e pais para viverem e superarem as dificuldades 

num mundo de mudanças rápidas e de conflitos interpessoais, contribuindo para 

o processo de desenvolvimento do indivíduo.” (Polonia e Dessen, 2007, p.25). É 

na escola que os alunos se inserem na sociedade, desenvolvem a sua 

personalidade e desenvolvem valores, como a partilha, a cooperação, o respeito, 

entre outros. 
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Associado ao conceito escola, surge a expressão “educar os alunos”, que 

segundo Strieder et al. (2010, p. 252) “Educar é permitir que cada indivíduo tenha 

consciência da condição humana, como identidade terrena, para situar-se num 

meio ambiental, reconhecer a sua dimensão biológica, localizar-se num contexto 

histórico, vinculado a um mundo social”. Desta forma, toda a comunidade 

educativa apresenta um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças 

e jovens nos diferentes campos, sejam eles relacionados com o conhecimento, 

com a socialização, ou outro.  

No exercício da função docente, a reflexão é um elemento fundamental 

para que a escola se torne um lugar de aprendizagem constante e de 

desenvolvimento global. A capacidade reflexiva implica que o professor 

planifique cada uma das aulas e reflita sobre o melhor caminho a seguir de 

acordo com as caraterísticas das turmas e dos alunos, uma vez que, as decisões 

tomadas, na preparação e lecionação das aulas poderão influenciar a formação 

e o desenvolvimento dos alunos. Todas as ações que realizamos influenciarão 

o pensamento dos alunos e poderão determinar a forma como estes veem e 

vivem a escola, a disciplina e alguns valores e princípios. Nos momentos 

precedentes a uma tomada de decisão é necessário refletir o porquê e o para 

quê da ação pois, só através de uma profunda reflexão, o conhecimento e o 

sucesso são alcançados. De acordo com Liberali (cit. por Kubata et al, 2012, p. 

5), “a autorreflexão que o professor deve providenciar sobre o seu trabalho, 

consiste em verificar quatro ações: descrever, informar, confrontar e reconstruir.” 

A autorreflexão implica pensar exaustivamente nos assuntos, questionar ações 

e conhecimentos e, assim, alterar as nossas perspetivas, tornando-as mais 

amplas e atuais.  

Para além de profissionais reflexivos, é importante que a escola assuma 

o conceito de escola reflexiva, tal como refere Alarcão (2003, p. 133), a escola 

deve ser uma "organização que continuamente se pensa a si própria, na sua 

missão social e na sua estrutura e se confronta com o desenrolar da sua 

atividade num processo heurístico simultaneamente avaliativo e formativo”. 

Assim sendo, “uma escola reflexiva implica que os professores não trabalhem 

sozinhos, mas cooperativamente, integrados em equipas, onde a investigação e 

o ensino eficaz cada vez mais sejam uma realidade” (Neves, 2007, p.80). 
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No desenvolvimento de uma atitude reflexiva, a construção do diário de 

bordo foi fundamental para me expressar sobre as experiências positivas e 

menos positivas vivenciadas, ponderar acerca dos problemas e avaliar as 

decisões tomadas. Para além disso, a reflexão posterior às aulas com o NE, era 

um acréscimo à minha evolução, no sentido em que me conduzia a diferentes 

perspetivas que influenciavam o modo como planeava e projetava a aula 

seguinte. Através da complementação de ideias e conhecimentos, fui adquirindo 

diversas caraterísticas fundamentais de um docente competente. 

Ser um professor competente envolve uma manutenção e atualização 

contínua do conhecimento, adjacente a uma adaptação constante às alterações 

da sociedade. O trabalho colaborativo e a reflexão conjunta possibilitam a troca 

de experiências e levam ao enriquecimento da cultura da profissão de docente. 

Tal como refere Nóvoa (2019, p. 10), “ninguém constrói novas práticas 

pedagógicas sem depender da reflexão com os colegas. Ninguém, por si só, 

domina completamente a profissão”. Desta forma, “a metamorfose da escola 

acontece sempre que os professores se reúnem para pensar no trabalho, para 

construir diferentes práticas pedagógicas e para responder aos desafios”(Nóvoa, 

2019, pp. 11-12). 

O modelo de competência profissional elaborado por Cheethman e 

Chivers, referenciado por D'Amélio e Godoy (2012, pp. 624-626) apresenta os 

fatores que diferenciam um profissional competente de outro não competente. O 

modelo começa por referir que o contexto e o ambiente de trabalho são aspetos 

sempre inerentes às tomadas de decisão do indivíduo. Em seguida apresenta, 

as quatro competências nucleares: competências cognitivas, funcionais, 

pessoais e éticas que se apresentam como os aspetos influenciadores de todo 

o processo e que determinam em grande parte os resultados. Esses resultados 

aliados aos feedbacks adquiridos através da observação dos outros e da própria 

observação permitem refletir sobre todo o processo, reavaliar a situação e alterar 

com o objetivo de melhoria. Para além do conjunto de todos os aspetos 

influenciadores da competência profissional mencionados, as 

metacompetências, a motivação e a própria personalidade do indivíduo 

interferem no processo. Através deste modelo, os autores (cit. por D'Amélio e 

Godoy, 2012, p. 626) pretendem demonstrar que “os profissionais adquirem 
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muitas das suas competências e as mantém por meio de experiências 

vivenciadas no quotidiano do trabalho. Assim, as aprendizagens requeridas para 

tornar um profissional competente vão além daquelas adquiridas, via educação 

e treinamento formal.” 

Na minha perspetiva, o exercício da atividade docente implica: procurar 

alcançar os objetivos estabelecidos, mesmo que às vezes as situações se 

compliquem e pareçam impossíveis; transmitir aos alunos as aprendizagens 

essenciais ao seu desenvolvimento motor e cognitivo e transmitir-lhes princípios 

e valores sociais e culturais, desenvolvendo-os e transformando-os em adultos 

confiantes, conhecedores e respeitadores, dos princípios fundamentais da 

sociedade democrática e os direitos, garantias e liberdades em que esta assenta. 

 

2.1.2 ACERCA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

De acordo com Crum (1993), a educação física é muitas vezes tida em 

conta, como uma disciplina curricular que apenas serve para exercitar o corpo – 

treino físico (perspetiva biologista) ou para divertir as crianças e entretê-las 

(perspetiva pedagogista). De forma a combater esta visão deturpada e 

preconceituosa, o autor salienta que a EF possui três papéis principais: a 

estruturação do comportamento motor dos alunos, a aquisição da condição física 

e a formação pessoal, social e cultural dos mesmos. Desta forma, compreende-

se que a EF tem um papel imprescindível no desenvolvimento global das 

crianças e jovens da sociedade, sendo necessário quebrar este círculo vicioso 

de desrespeito e desinteresse pela EF. 

Batista e Pereira (2014, p. 78), apoiam a perspetiva de Bento sobre a 

importância da EF, referindo que esta “pode ser entendida como uma disciplina 

curricular que toma o desporto como uma forma específica de lidar com a 

«corporalidade», enquanto sistema de comportamentos culturais, marcado por 

normas, regras e conceções socioculturais.” A sua formação proporcionará aos 

alunos um maior e melhor conhecimento do seu próprio corpo. Ajudará os alunos 

a consciencializarem-se sobre as suas capacidades e a dominarem o seu corpo. 

Esta aprendizagem em que o objeto pedagógico é o próprio corpo dos alunos, 
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uma vez que, todo o movimento passa pelo corpo, fornece-lhes inúmeras 

vantagens no domínio da sua formação pessoal, cultural e social.  

A EF, segundo Matos (cit. por Batista, 2018a, p. 17), debruça-se sobre 

três categorias fundamentais do desenvolvimento humano: o corpo, o jogo e o 

movimento. Isto é, permite que aprendam a conhecer e a dominar o seu corpo, 

que vejam o movimento como uma forma de comunicação e expressão 

relativamente aos colegas e ao professor e aborda o conteúdo pedagógico de 

uma forma mais lúdica, possibilitando a socialização. 

Os programas de EF realçam claramente todas as finalidades da 

disciplina. Ao analisar o quadro de extensão verificam-se três grandes objetivos: 

“Desenvolvimento das capacidades motoras condicionais e coordenativas”, 

“Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição 

física” e “Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação e 

participação nas estruturas e fenómenos sociais, extraescolares, no seio dos 

quais se realizam as atividades físicas”.2  

Desta forma, a EF visa, sobretudo, a melhoria da qualidade de vida, da 

saúde e do bem-estar dos alunos. Permite “consolidar e aprofundar os 

conhecimentos e competências práticas relativos aos processos de elevação e 

manutenção das capacidades motoras, (…) alargar os limites dos rendimentos 

energético-funcional e sensório-motor, em trabalho muscular diversificado, nas 

correspondentes variações de duração, intensidade e complexidade” e, 

desenvolver diversas competências pessoais e sociais, como “ética e espírito 

desportivo, responsabilidade pessoal e coletiva, cooperação e solidariedade e 

consciência cívica”.3 

A EF comporta uma diversidade de atividades físicas permitindo um 

desenvolvimento multilateral e equilibrado dos alunos. Assegura assim, a prática 

das diferentes atividades físicas sejam elas desportivas, expressivas, de caráter 

explorativo (natureza) ou mais tradicional/popular. Esta variação de conteúdos 

permite aos alunos uma maior progressão nas atividades físicas de preferência 

e a criação de um clima motivacional nas aulas.   

                                            
2 In Programa de Educação Física, de Ensino Secundário (Ministério da Educação), p.12 
3 In Programa de Educação Física, de Ensino Secundário (Ministério da Educação), p.10 
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A EF pretende também “reforçar o gosto pela prática regular das 

atividades físicas e aprofundar a compreensão da sua importância como fator de 

saúde ao longo da vida e componente da cultura, quer na dimensão individual, 

quer social” 3. O facto de os alunos atribuírem significado ao que fazem nas aulas 

de EF, origina consequências na vida deles pois, um melhor entendimento pode 

contribuir para a prática regular de exercício físico fora do contexto escolar e 

para a adoção de estilos de vida ativos e, consequentemente, mais saudáveis. 

Assim, já que tudo o que somos passa pelo nosso corpo é necessário 

conhecê-lo, dominá-lo e aceitá-lo para que o respeitemos e possamos habitar 

nele. Neste sentido, a EF, enquanto prática, comporta todos estes elementos de 

índole antropológica permitindo então o desenvolvimento integral do indivíduo. 

Não é por mero acaso que a EF é a única disciplina do currículo escolar 

que tem o corpo como objeto pedagógico e que permite aos alunos formar a sua 

corporalidade. No meu ponto de vista, a EF apresenta aos alunos uma 

diversidade de conteúdos que desenvolve as diferentes capacidades 

coordenativas e condicionais, mas mais importante que tudo, permite fomentar 

o gosto pelo desporto para que, após o término do ensino secundário, os alunos 

estejam conscientes da importância do exercício para seu bem-estar físico e 

psicológico e o pratiquem regularmente com prazer e dedicação.  
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2.2 O CONTEXTO DE INTERVENÇÃO 

2.2.1 A ESCOLA COOPERANTE 

Ao embarcar na viagem, que é o EP, integrei o corpo docente de uma 

escola cooperante. Uma escola com uma história já longa que advém dos anos 

60, e que apresenta uma filosofia muito própria centrada no desenvolvimento e 

crescimento dos alunos. Esta escola apresenta ideias bastante claras do modo 

como procura atuar e uma das ideias prende-se com o público de alunos que 

pretende abarcar, uma vez que está orientada fundamentalmente para os alunos 

que tencionam ingressar no ensino superior, por esta razão, apenas oferece 

cursos científico-humanísticos. 

O principal lema desta escola é propiciar um ambiente aos alunos “onde 

se ensine e se faça APRENDER A SER” 4, ou seja, esta instituição educativa 

pretende promover o sucesso educativo dos alunos e formar cidadãos 

conscientes e integrais, através do ensino, da educação e da formação dos 

mesmos. 

A escola cooperante tem como objetivo “educar para a dignificação da 

pessoa humana, para a solidariedade, para o respeito pela diferença, para a 

cidadania, para o desenvolvimento da autoestima, promovendo o 

desenvolvimento de capacidades e competências para uma boa qualificação 

científica e profissional, educando para a valorização do trabalho e do sentido da 

responsabilidade, preparando os seus alunos para a vida ativa através da 

relação educação/formação, adotando estilos de vida saudáveis”.5 

 Esta transmissão de valores é assegurada através das metas delineadas 

pelo diretor no Projeto Educativo da escola (PEE), destacando-se dois objetivos 

centrais, apresentados de forma clara: (i)“envolver todas as turmas em, pelo 

menos, uma atividade promotora de hábitos de vida saudável, de educação 

ambiental e educação sexual, nomeadamente no sentido de assegurar que os 

alunos identifiquem situações de risco”; (ii) “realizar pelo menos uma atividade 

                                            
4 PEE da Escola Cooperante, 2017 a 2020, p.1 
5 PEE da Escola Cooperante, 2017 a 2020, p. 23 e 24 
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em cada turma, promotora de valores de cidadania e sã convivência entre todos 

os elementos da comunidade escolar”6.  

A escola, com o objetivo do cumprimento das metas propostas, dispõe de 

interessantes projetos de enriquecimento cultural, social, ecológico, desportivo, 

artístico e de promoção de hábitos de vida saudáveis. Os projetos, eco escolas 

(eco guardião), PES (projeto de educação sexual) e SPO (serviço de psicologia 

e orientação), permitem aos alunos participar dinamicamente nas atividades, 

criar um ambiente de interajuda entre os mais velhos e os mais novos, no caso 

do aluno-mentor e tornar os alunos da escola e a comunidade envolvente mais 

consciente e ecológico com o projeto do eco guardião. 

O “Jornal da Escola” é outro importante projeto resultante da junção do 

trabalho colaborativo de docentes e discentes que permite desenvolver as 

capacidades de escrita dos segundos sobre os mais diversos temas e fazer uma 

ponte de comunicação entre os alunos escritores e a comunidade escolar leitora.   

O desporto escolar trata-se de um projeto que visa possibilitar a prática 

desportiva a nível interno e a nível competitivo entre escolas. Especificamente 

pretende: “promover a inclusão social e o sucesso escolar”; incentivar para a 

prática de atividade física desportiva”; “promover hábitos de higiene e 

segurança”, “desenvolver a identidade escola/grupo” e “criar condições para uma 

prática desportiva de excelência”.5  Desta forma, esta instituição educativa 

pretende formar cidadãos que olhem para o desporto como uma ferramenta 

fundamental e acessível a todos, que gostem de praticar exercício físico e que 

se envolvam nas atividades organizadas pela escola seja como participante ou 

como organizador.  

 

 

 

 

 

                                            
6 PEE da Escola Cooperante, 2017 a 2020, p. 34 
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2.2.2 O GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

O primeiro contacto com o grupo de EF colocou-me numa posição 

desconfortável, dado que não conhecia ninguém para além das minhas colegas 

do NE e do professor cooperante.  

“Nos momentos que antecediam a reunião, senti um pouco de 

nervosismo, pois não conhecia os elementos do grupo, não conhecia as 

relações que existiam no mesmo, muito menos sabia como funcionava 

este género de reuniões.” 

(Diário de Bordo, 4 de setembro de 2019, 1º Reunião da Área Disciplinar) 

Estes receios foram-se dissipando assim que percebi que os professores 

estavam lá para nos ajudar no que fosse necessário, que nos incluiriam e 

estariam disponíveis para nossa opinião caso a déssemos.  

“Relativamente à receção, esta foi muito calorosa, todos nos deram as 

boas-vindas e nos desejaram as maiores sortes para este ano de estágio. 

No geral, posso dizer que me senti incluída no grupo.” 

(Diário de Bordo, 4 de setembro de 2019, 1º Reunião da Área Disciplinar) 

Com o passar do tempo fui conhecendo um pouco melhor cada um dos 

professores de EF, do grupo e pude constatar que muitos deles possuem 

conceções distintas de EF e formas de lecionar também distintas. Do que 

observei ao longo do ano, nas reuniões e nas atividades, constatei que existiam 

docentes do grupo que planeavam e estruturavam afincadamente as suas aulas, 

de forma a envolver os seus alunos na própria aprendizagem e levá-los à 

atribuição de significado e ao gosto pela prática de exercício físico. Por outro 

lado, foi notório que outros docentes não se empenham tanto na preparação das 

suas aulas, alheando-se da construção dos instrumentos de planeamento, de 

lecionação ou de avaliação. Estes últimos, lecionam as aulas muito centrados 

em si próprios e focam-se, apenas na transmissão de informação e em colocar 

os alunos em exercitação. 

Recorrendo à análise de um estudo realizado no ano anterior pelas EE, 

que tinha como objetivo analisar as conceções e práticas dos professores de EF 

desta escola, foi possível identificar disparidade de ideias e de práticas no seio 
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dos elementos deste grupo, nomeadamente relativamente à área da aptidão 

física. Tal como refere Familiar (2019, p. 159), “pelas entrevistas aos professores 

foi percetível a existência de muitas dúvidas e dificuldades acerca dos conteúdos 

programáticos relativos à condição física. Através do discurso pouco estruturado 

e pouco concreto dos professores, assim como através do método de 

operacionalização dos conteúdos condicionais, percebeu-se que este domínio é 

uma lacuna na formação da generalidade dos professores.” Outro dos problemas 

salientados pela autora é a falta de planeamento para dois níveis de 

desempenho, uma vez que, “a questão preocupante foi perceber que, os alunos 

considerados mais ativos não tiram grandes benefícios das aulas, do ponto de 

vista cardiovascular” (Familiar, 2019, p. 138). Desta forma, é fundamental que os 

professores adotem medidas de planeamento mais específicas para os seus 

alunos, de forma a que a prática se torne mais desafiante para os alunos mais 

capacitados e, consequentemente, permita o alcance de melhorias da aptidão 

cardiovascular. 

 Outro problema salientado pela autora e observado por mim ao longo do 

ano, é o facto de em algumas aulas de JDC, existirem muitos momentos de 

paragem, com muita instrução e pouco envolvimento dos alunos na tomada de 

decisão, tornando as aulas pouco dinâmicas e muito centradas no professor. 

Desta forma, seria importante “reestruturar os momentos de aula em que estes 

são utilizados e repensar as situações de aprendizagem com que são 

abordados, de modo a potenciar a natureza dinâmica dos mesmos e a alcançar 

maior tempo de empenhamento motor dos alunos” (Familiar, 2019, p. 138). 

Apesar das problemáticas mencionadas, existiam docentes que apresentavam 

conceções de ensino mais centradas nos alunos. Os grandes objetivos destes 

passavam pela consciencialização dos alunos, pela construção de conhecimento 

e pelo desenvolvimento físico e cognitivo, tornando-os mais críticos e 

conscientes.  

O sentimento de pertença a este grupo permitiu-me imergir na 

comunidade escolar de uma forma mais rápida e positiva. As experiências 

vividas na escola com este grupo, ajudaram-me vivamente a alargar o meu 

horizonte enquanto docente em diversos aspetos, como por exemplo, 

percecionar o funcionamento de uma área disciplinar, saber como organizar um 
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evento desportivo, promover a atividade física na comunidade escolar, entre 

muitos outros.  

Ao longo de todo o ano, o grupo de professores de EF, nomeadamente, o 

grupo responsável pelo desporto escolar preparou e realizou diversas atividades 

com o objetivo de promoverem a atividade desportiva e o envolvimento dos 

alunos, como por exemplo: “Dia Europeu do Desporto Escolar”, o “Torneio de 

basquetebol 3x3”, a “Semana da Esgrima”, o “Corta-mato”, o “Megasprint” e o 

“Dia de Escola”. Estas atividades permitiram não só colocar os alunos a praticar 

exercício físico, mas também em tarefas organizativas, de interajuda e 

colaboração com os docentes. 

 

2.2.3 O NÚCLEO DE ESTÁGIO COMO MOTOR DO EP 

Segundo Batista e Pereira (2014, p. 92) “Entende-se que o núcleo de 

estágio, constituído pelos estudantes-estagiários, professor cooperante e 

orientador da faculdade, devem funcionar como comunidades práticas, levando 

os estagiários a gerar novo conhecimento e novas competências”. Deste modo, 

o NE permite um trabalho em rede capaz de proporcionar uma comunicação 

eficaz que juntamente com a reflexão, permitem um maior conhecimento.  

O NE foi um dos meus grandes pilares devido à nossa união e ao 

constante trabalho de equipa. Ao longo de todo o EP observámos sempre as 

aulas umas das outras para que pudéssemos aprender com os aspetos positivos 

e negativos de cada uma das aulas, e assim, melhorar cada vez mais a nossa 

ação e o nosso desempenho. A preparação do material, nos minutos que 

antecediam as aulas, eram sempre feitos em conjunto para que fossem rápidos 

e ainda nos permitissem conversar sobre a aula que íamos lecionar de forma a 

realizar alguns ajustes. Considero que o NE foi sem dúvida fundamental, uma 

vez que todo o trabalho em equipa, toda a partilha de informação e reflexão 

conjunta acabaram por assingelar e enriquecer todo este processo.   

No PC descobri uma pessoa sensata com elevado grau de conhecimento 

que me procurou ajudar a superar as minhas dificuldades, realçando não só, os 

erros cometidos ao longo das aulas, mas também os aspetos positivos de forma 
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a criar um balanço motivacional. As reflexões conjuntas proporcionadas pelo PC 

no seio do NE ajudaram-me a crescer enquanto docente, a querer fazer 

diferente, mais e melhor.  

A PO apesar de não estar tão presente como o PC, sempre que reunia 

connosco, procurava que desenvolvêssemos mais a nossa ação, desafiando-

nos a colocar em prática projetos diferentes com a finalidade de serem os alunos 

os principais condutores da sua aprendizagem e de se envolverem ao máximo 

nela. Uma caraterística relevante da PO é a constante utilização do 

questionamento construtivo para nos conduzir à reflexão sobre a problemática, 

permitindo-nos identificar o problema e ponderar logicamente para alcançar a 

resolução.   
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3.1.1 O INÍCIO DO PROCESSO 

O início do ano letivo começa bem cedo para os professores. 

Pessoalmente, desde a primeira semana de setembro até ao início das aulas 

realizou-se um infindável número de reuniões que serviram de preparação e 

planificação do ano que se aproximava. Essas duas semanas evidenciaram uma 

perspetiva da profissão que eu desconhecia totalmente. 

“Fazendo um balanço de todas as reuniões em que participei nesta 

semana, nove ao todo, pude compreender que os professores possuem 

uma carga de trabalho bastante grande pois, são envolvidos em muitas 

reuniões num curto espaço de tempo, o que os deixa física e 

psicologicamente mais cansados.”  

(Diário de Bordo, 12 de setembro de 2019, Reflexão) 

Estas duas semanas permitiram o início da minha adaptação à escola, 

nomeadamente conhecer professores e funcionários que seriam fulcrais em todo 

o meu processo de estágio. Com o término de todas estas reuniões, aproximou-

se o início das aulas, ou seja, o primeiro contacto com os alunos e o início de 

todo o processo de EA. Desta forma, surgiu a importante tarefa de planear todo 

o ano letivo de forma pormenorizada e de delinear o meu plano de intervenção. 
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3.1.2 PROPÓSITOS PARA A MINHA INTERVENÇÃO 

A minha intervenção enquanto docente de EF teve vários propósitos. Em 

primeiro lugar passou por fomentar nos alunos o gosto pela prática do exercício 

físico de modo a que estes sentissem vontade em participar nas diferentes 

atividades que a escola promoveu e assim, conseguissem criar hábitos de 

prática de exercício físico fora do contexto escolar, em resultado da necessidade 

da própria prática. Em segundo lugar procurei cumprir a importante missão de 

partilhar conhecimentos com os alunos, para que estes alargassem os seus 

conhecimentos teóricos e práticos sobre as diferentes modalidades, as 

habilidades técnicas inerentes e adquirissem alguma cultura desportiva geral, 

fundamental para um crescimento mais global. Dada a desvalorização que a 

sociedade atribui à disciplina de EF, a minha intervenção passou também por 

refletir com os alunos sobre a importância desta disciplina nas suas vidas, 

evidenciando os benefícios que proporciona e mostrando-lhes que se encontra 

no mesmo patamar que as restantes.  

Para além de tudo o que mencionei anteriormente, o meu contributo para 

um desenvolvimento holístico dos alunos foi também um dos grandes propósitos 

da minha intervenção. Desta forma, todo o contacto que mantinha com os alunos 

visava ajudá-los a crescer e progredir nos mais diversos domínios, cognitivo, 

motor e sócioafetivo de modo a torná-los jovens conscientes de si e do mundo, 

permitindo assim uma formação mais global. Esta globalidade é complementada 

através do currículo oculto que segundo a visão de Kelly (1981, pp. 1-2) se refere 

às “coisas que os alunos aprendem na escola por causa do modo pelo qual o 

trabalho da escola é planeado e organizado, mas que não são em si mesmas 

claramente incluídas no planeamento e nem estão na consciência dos 

responsáveis pela escola”. Ou seja, visto que o currículo explícito é tudo o que é 

imposto pelo sistema de ensino, nomeadamente as orientações curriculares 

definidas ao nível nacional que remetem para enunciados gerais 

independentemente do contexto da sua aplicação, o currículo oculto, é pelo 

contrário, todas as simbologias que formam o ambiente escolar, que não são 

expressas em palavras ou não estão formalmente no papel. Desta forma, os 

professores apresentam-se como um espelho para os seus alunos, levando-os 

a adotar métodos e comportamentos a que assistem nas aulas. Através das 
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ações dos professores, os alunos começam a formar as suas opiniões sem se 

aperceberem, uma vez que este aglomerar de pensamentos e de valores ocorre 

de forma impercetível. 

Por último, em todo este processo pretendi também levar os alunos a 

participar ativamente nas aulas, envolvendo-os no processo de EA e 

proporcionando momentos de reflexão com eles para que atribuíssem 

significado ao experienciado e se tornassem mais reflexivos e críticos sobre o 

que os rodeia. 
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3.1.3 PLANEAR PARA INTERVIR 

A configuração de um ano letivo adequado, implica um bom planeamento 

por parte do professor. Segundo Bento (2003, p. 19), “a planificação do processo 

educativo é extremamente complexa, pluridimensional e multiforme, 

dependendo também de condições diversas”. Desta forma, planear tem que ter 

em conta inúmeros aspetos, tais como, as instalações, o material existente, a 

turma, o roulement, os programas definidos pelo governo e todas as regras 

expressas pela escola. O planeamento apresenta-se como algo complexo que 

se constitui por diversos momentos e níveis das tarefas, dividindo-se em 3 

etapas: o planeamento anual, a unidade didática e o plano de aula. Todos estes 

documentos são elaborados de uma forma interligada de modo a permitir uma 

maior qualidade do ensino. 

Como já referi, o início do ano letivo traduz-se num período com elevado 

fluxo de trabalho para os professores. Identificar e analisar as caraterísticas das 

turmas, rever os programas emitidos pelo governo, planear o ano e as unidades 

didáticas, apresentar-se nas diversas reuniões, entre outras tarefas, serviços e 

funções inerentes à docência. Deste modo, os pontos que se sucedem ilustram 

os elementos que perfizeram o desenrolar do processo de preparação do ensino. 

3.1.3.1 A TURMA RESIDENTE 

A caraterização da turma traduziu-se num ponto fulcral para construir todo 

o processo de planeamento, visto que o cerne das decisões do processo de EA 

são os alunos.  

A minha turma, ou como o PC habitualmente referia, a que me foi atribuída 

era constituída por 21 alunos (gráfico 1). Era uma turma do décimo ano e possuía 

um equilíbrio estável ao nível do género, uma vez que existiam 11 rapazes e 10 

raparigas. Na primeira aula, com a intenção de conhecer melhor a turma, distribuí 

uma ficha de caraterização (anexo 1) que me permitiu recolher informações 

pessoais, nomeadamente ao nível de hábitos de nutrição e de prática desportiva 

fora do contexto escolar. 

No gráfico 1, observa-se a distribuição dos alunos por idade e género e 

verifica-se que cerca de 75% dos alunos possuem 15 anos. A maioria destes já 



55 

frequentava a escola no ano anterior. No geral, apresentam uma relação entre 

peso e a altura adequada, contudo existiam quatro alunos com sobrepeso e três 

alunos com baixo peso. 

   Gráfico 1 – Distribuição dos alunos por idade e género. 

No gráfico 2 estão representados os alunos de acordo com os hábitos de 

prática desportiva fora do contexto escolar. Conclui-se, que apenas 9 alunos da 

turma praticavam exercício físico num clube, associação ou ginásio. 

 

 

Gráfico 2- Modalidades praticadas fora do contexto escolar. 

De destacar ainda, duas alunas da turma que já tinham tido experiências 

em escolas com ensino articulado ou ginasiano, pelo que, nunca tinham 

frequentado a disciplina de EF. Esta realidade apresentou-se como um grande 

desafio, pois estas alunos possuíam pouco domínio motor nas diferentes 

modalidades, sobretudo nos JDC, desconheciam a importância e influência da 

disciplina para o seu desenvolvimento e os seus níveis de cultura desportiva 

sobre as matérias abordadas também eram reduzidos. 

No que concerne à cultura desportiva, a generalidade dos alunos 

apresentava níveis baixos. No badminton, poucos diferenciavam os batimentos 
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e não conheciam as linhas e limites de jogo. No andebol, a maioria das raparigas 

apresentava reduzido conhecimento sobre as regras, nomeadamente a 

marcação de faltas ou aspetos técnico-táticos da modalidade. Tanto na ginástica 

de solo como no atletismo, os níveis de conhecimento sobre os diferentes 

aspetos técnicos eram superiores às restantes modalidades. 

Relativamente ao desempenho motor dos alunos da turma, este era 

bastante heterogéneo. Verifiquei que existiam extremos ao nível de destreza 

motora, ou seja, existiam alunos com capacidades motoras bastante 

desenvolvidas, e outros com menos capacidades.  Esta diferenciação ocorreu 

não só entre todos os alunos da turma, mas também dentro de cada sexo. Nas 

modalidades como o andebol, voleibol e badminton, os rapazes revelaram um 

melhor desempenho, relativamente às raparigas, enquanto que nas modalidades 

de ginástica e dança ocorreu a situação contrária. 

Em relação aos níveis de aptidão física dos alunos, os testes realizados 

no 1º período, para avaliar a força dos MS, a força abdominal, a força dos MI, a 

flexibilidade e a resistência indicaram que as raparigas, contrariamente aos 

rapazes, possuíam melhores resultados na flexibilidade (sit and reach direita e 

esquerda). Já os rapazes apresentavam médias superiores em todos os testes 

de avaliação de força e de resistência (hand grip direita e esquerda, salto 

horizontal, sit up e pacer), comparativamente com as raparigas (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Resultados (média) dos testes de aptidão física realizados no 1º período. 

 

No que concerne ao comportamento em contexto de aula, os alunos 

apresentavam um bom comportamento e uma boa adesão às atividades. Em 

determinadas situações alguns alunos ficavam um pouco agitados e barulhentos 
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33,3 30,4 1,93 50,4 26,9 25,4 46,3 
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e acabavam por condicionar o bom ambiente de aula devido às conversas 

paralelas. Deste modo, as questões relativas ao controlo da turma foram aspetos 

que estiveram sempre presentes quando organizava e preparava as aulas.  

A maioria dos alunos da turma era bastante participativa, empenhada e 

colaborativa. Alguns revelaram algum sentido crítico, na medida em que 

questionavam a razão de alguns exercícios e de alguns aspetos referentes às 

modalidades desportivas, o que se tornou positivo para o seu processo de EA. 

Quando surgiram torneios ou atividades organizadas pela escola, os alunos 

revelaram uma veia bastante ativa e competitiva, uma vez que rapidamente 

formavam grupos e participavam dando o seu máximo para vencer. 

 

3.1.3.2 OS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

No quadro 2 estão representadas as áreas de extensão da EF e as 

respetivas áreas e subáreas que caraterizam os diferentes tipos de atividades. 

O presente quadro, horizontalmente, sistematiza o processo de ensino em 

quatro áreas de extensão de acordo com “os modos e as formas típicas das 

práticas, as convenções sociais e técnicas, bem como os modelos aplicáveis da 

sistematização das atividades físicas”7: atividades físicas desportivas, atividades 

rítmicas expressivas, jogos tradicionais e populares e atividades de exploração 

da natureza. Transversalmente a todas as matérias surgem três pontos-chave 

da disciplina:  

Quadro 2 – Quadro de Extensão de EF. 
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A. Desenvolvimentos das capacidades motoras condicionais e 

coordenativas. 

B. Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da 

condição física. 

C. Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação e 

participação nas estruturas e fenómenos sociais, extraescolares, no 

seio dos quais se realizam as atividades físicas.7 

Cada uma das subáreas apresenta três níveis de crescente dificuldade:  

 “Introdutório” - onde se incluem as habilidades, técnicas e 

conhecimentos que representam a aptidão específica ou preparação 

de base (os “fundamentos”); 

 “Elementar” - onde se detalham os conteúdos constituintes do 

domínio da matéria nos seus elementos principais e já com carácter 

mais formal, relativamente à modalidade da Cultura Física a que se 

referem; 

 “Avançado” -  que determina os conteúdos e as formas de 

participação nas atividades típicas da matéria, correspondentes ao 

nível superior, que poderá ser atingido no quadro da disciplina de 

Educação Física.7 

Relativamente ao 10º ano de escolaridade, os programas nacionais de EF 

apontam para consolidar e completar a formação do ensino básico. 

Considerando que este é um ano de adaptação para os alunos, devido à 

alteração das matérias e ao aumento brusco da dificuldade das mesmas, a EF 

facilita a adaptação à mudança e, por isso, visa, principalmente, o 

aperfeiçoamento e aprofundamento das matérias já lecionadas nos 2º e 3º ciclos. 

Concluindo, o 10º ano de escolaridade “constitui-se como um período de 

estabilização das aprendizagens que permitam escolhas sustentadas nos anos 

subsequentes”.8  

                                            
7 In Programa de Educação Física, de Ensino Secundário (Ministério da Educação), p.6, 9 e 16 
8 In Aprendizagens Essenciais de Educação Física (Ministério da Educação), 10º ano, 2018, p.1, 
5-10 
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A análise do programa nacional permitiu-me sistematizar a configuração 

curricular da EF para o 10º ano escolar e delinear, de uma forma genérica os 

conteúdos a serem abordados em cada uma das matérias e os respetivos níveis 

de dificuldade. 

 

3.1.3.3 APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

As aprendizagens essenciais (AE) estruturam-se em três áreas distintas: 

área das atividades físicas, área dos conhecimentos e área da aptidão física, e 

focam, de uma forma particular, cada ano de escolaridade. Estas clarificam os 

conteúdos a serem lecionados nas diversas matérias, de acordo com o grau de 

dificuldade.  

Na área das atividades físicas no 10º ano de escolaridade, estão 

contempladas cinco matérias no nível introdutório e uma matéria no nível 

elementar, sendo que duas devem pertencer à subárea jogos desportivos 

coletivos (JDC), uma à subárea da ginástica, uma à subárea das atividades 

rítmicas expressivas (ARE) e duas pertencentes às subáreas atletismo, 

raquetas, patinagem e outras. 8 

Na área dos conhecimentos, os alunos devem ser capazes de “identificar 

os fatores associados a um estilo de vida saudável como o desenvolvimento das 

capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, a 

higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente”.8 Deviam também 

perceber de que forma a evolução tecnológica influencia a prática desportiva de 

forma positiva e negativa (sedentarismo). O Suporte Básico de Vida era ainda 

uma matéria a ser abordada com estes alunos. 

Na área da aptidão física, pretende-se “desenvolver capacidades motoras 

evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona 

Saudável de Aptidão Física do programa FITescola.”  8 

Esta informação, em conjunto com os Programas de EF, foi a base para 

a estruturação do Projeto Curricular de EF (PCEF) da escola cooperante, a 

seguir apresentado. 
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3.1.3.4 PROJETO CURRICULAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Após a análise dos programas e das aprendizagens essenciais foi 

necessário analisar as decisões do grupo de educação física para o 10º ano de 

escolaridade. As reuniões iniciais da área disciplinar permitiram debater as 

planificações dos diferentes anos escolares. Relativamente ao 10º ano, as 

indicações do ano anterior mantiveram-se, por isso, as matérias selecionadas 

também perduraram. No quadro 3, elaborado pela coordenadora da área 

disciplinar em conjunto com alguns professores estão expressas as matérias a 

abordar no 10º ano, com os respetivos objetivos e número de aulas por matéria.  

   

 Quadro 3 - Planificação do 10º ano (área disciplinar da escola). 

 

A distribuição das 90 aulas previstas para o ano letivo pelas diferentes 

matérias foi realizada em reunião da área disciplinar, de acordo com o grau de 

importância atribuído e dificuldade dos conteúdos das matérias. No caso do 10º 

ano de escolaridade, a distribuição foi a seguinte: 18 aulas para o andebol, 20 

aulas para o voleibol, 18 aulas para o atletismo, 20 aulas para a ginástica (solo), 

8 aulas para o badminton e 6 aulas para ARE. No que concerne à área de aptidão 

física, esta teria que estar presente em todas as aulas, de forma a potenciar ao 

máximo as capacidades coordenativas e condicionais. O número de aulas por 

cada matéria era vinculativo a todos os professores de 10º ano, no entanto, havia 
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alguma flexibilidade ao nível dos conteúdos, o que permitia a cada professor 

fazer adaptações, face às necessidades dos alunos das suas turmas. 

No processo de operacionalização dos Programas, das AE e do PCEF, 

outro elemento teve que ser tido em conta, o Roulement. 

 

3.1.3.5 O ROULEMENT 

Para a distribuição das matérias ao longo do ano, foi fundamental 

considerar o roulement. O roulement é um documento bastante importante para 

o grupo de EF pois é com base nele que os professores conseguem distribuir as 

diferentes matérias pelo ano letivo. Este assemelha-se a um mapa de 

rotatividade que permite gerenciar os espaços dos pavilhões e respetivos 

balneários. Este documento pode apresentar diferentes distribuições das turmas 

pelos espaços. O roulement da escola cooperante (anexo 2) estava 

calendarizado para três rotações diferentes, A, B e C que trocavam a cada duas 

semanas. Este influenciou o meu planeamento, na medida em que me permitiu 

planear as diferentes modalidades de acordo com os espaços que me eram 

atribuídos e de acordo com o material disponível naquele espaço. Um exemplo 

prático duma situação em que recorri ao roulement para planificar foi a 

lecionação das aulas de ginástica no espaço G2, uma vez que o espaço era 

reduzido e a via de acesso ao material gímnico era adjacente ao mesmo.   

Após analisar as caraterísticas dos alunos, os programas de EF, as AE e 

os restantes documentos supramencionados, foi necessário construir 

efetivamente o planeamento anual, distribuindo as diversas matérias pelo ano 

letivo, definindo os objetivos a alcançar e as metodologias a utilizar.  
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3.1.4 AS DECISÕES 

 3.1.4.1 PLANO ANUAL 

A elaboração do planeamento anual foi o primeiro documento a ser 

elaborado. Este deve ter em conta, segundo Bento (2003, p. 61) três objetivos 

principais “1. Determinação dos objetivos do ano, com base nos objetivos do 

programa; 2. Distribuição das aulas e da matéria; 3. Planificação global da 

matéria nos diferentes ciclos, incluindo indicação de datas de controlo de 

rendimentos e outros pontos altos”.  Assim, após a análise dos programas de 

EF, das AE e a identificação das matérias por ano de escolaridade presente na 

planificação da área disciplinar, a primeira grande tarefa foi distribuí-las no 

tempo, tendo em conta o número de aulas definido pela área disciplinar para 

cada matéria. O plano anual deve mencionar também os diferentes momentos 

de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa) e outros momentos de 

avaliação, caso existam. Nas palavras de Santos et. al. (2009, p. 5),  “A 

estruturação da prática é uma questão fundamental para o comportamento 

motor, pois esta é uma das principais variáveis na aquisição de habilidades 

motoras.”  

Face à importância que o planeamento anual apresenta, elaborá-lo deve 

ser algo ponderado e deve estar adequado aos objetivos pretendidos para os 

alunos. 

As decisões ao nível do plano anual, seguindo as indicações das AE foram 

efetuadas ao nível das atividades físicas, da aptidão física e dos conhecimentos. 

A estas áreas acrescemos os conceitos psicossociais. 

3.1.4.1.1 ATIVIDADES FÍSICAS 

No que concerne às atividades físicas, a sua estruturação no tempo 

pode ser efetuada, em geral, através de uma prática massiva ou prática 

distribuída. A diferenciação destes dois tipos de prática sustenta-se na relação 

temporal entre a prática real e o intervalo de descanso (Ponciano, 2018). Neste 

âmbito, Lee et al (cit. por Ugrinowitsch & Benda, 2011, p. 29) referem que “a 

prática massiva é quando o tempo de prática é maior do que o de pausa”, 

enquanto que, “ a prática distribuída é quando o tempo de prática é menor do 
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que o de pausa”. Desta forma, pode associar-se à prática massiva uma 

sequenciação de exercícios em bloco, dada a continuidade que ocorre no 

processo. Na prática distribuída, acontece uma sequenciação distribuída, uma 

vez que não existe um seguimento contínuo na prática. 

Foram realizados diversos estudos para determinar se a prática massiva 

apresentava melhores resultados que a prática distribuída e vice-versa, no 

entanto, os dados obtidos até agora não foram totalmente esclarecedores, tal 

como se pode observar: “Em alguns estudos a prática massiva levou a melhores 

resultados que a prática distribuída, mas em outros foi a prática distribuída que 

mostrou melhores resultados. Por último, existem ainda estudos que não 

encontraram diferença no efeito dos dois tipos de prática”.(Ugrinowitsch & 

Benda, 2011, p. 29)  

A elaboração do meu planeamento não foi ao encontro das minhas 

expectativas. Julgava que as diferentes matérias de EF seriam lecionadas de 

forma massiva ao longo do ano. Todavia, numa reunião de setembro com o PC 

deparei-me com uma realidade diferente. Deste modo, o plano anual foi realizado 

de uma forma totalmente diferente do esperado, ou seja, utilizei a prática 

distribuída no lugar da prática massiva. Assim, as seis modalidades, foram 

distribuídas ao longo do ano de forma alternada num período de tempo muito 

alargado.  

Na minha perspetiva, este modo de estruturar o planeamento tem pontos 

positivos e negativos para os alunos e para o professor. Por um lado, obriga o 

professor a conhecer aprofundadamente todos os conteúdos das modalidades, 

uma vez que esses conhecimentos estão a ser constantemente solicitados e de 

uma forma descontínua no tempo. Implica que o professor construa um 

planeamento muito equilibrado e esteja sempre a par de todas as datas das 

aulas correspondentes a cada modalidade, de forma a criar uma ligação entre 

as mesmas. As unidades didáticas necessitam também de uma melhor 

sistematização e regulação, uma vez que as aulas não são lecionadas de uma 

forma contínua e, essa falta de continuidade pode gerar quebras de ligação na 

lecionação dos conteúdos e, uma consequente diminuição do rendimento dos 

alunos.  
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 No que concerne aos alunos, esta distribuição da prática permite uma 

maior diversidade de conteúdos num espaço de tempo, quebrando assim a 

monotonia. A prática distribuída permite aos alunos o acesso a variados 

estímulos num curto espaço de tempo, no entanto ainda não existem estudos 

que comprovem que, por essa razão, a retenção por parte dos alunos seja 

substancialmente maior que na prática massiva.   

Sendo a avaliação uma componente do processo EA acaba por ser 

afetada com a distribuição das aulas ao longo do tempo. Deste modo, o facto de 

existir um grande espaçamento entre cada uma das aulas da mesma 

modalidade, pode criar dificuldades ao professor, no sentido de este não 

conseguir observar toda a turma na mesma aula e, consequentemente, planear 

a aula seguinte de acordo com as dificuldades de apenas alguns alunos. Esta 

situação pode ter implicações na aprendizagem de alguns alunos, 

principalmente dos que não foram observados.  

A compreensão de como se processaria todo este planeamento, no início 

do ano, não foi fácil, posso mesmo afirmar que foi um pouco confusa. Esta 

confusão prendeu-se com o facto de ser necessário distribuir um número de 

aulas de cada modalidade pelas 99 aulas do ano letivo sem uma ordem 

específica. Tendo em conta as orientações que o PC forneceu, procurei elaborar 

o meu planeamento anual (anexo 3) da melhor forma. No Quadro 4 pode ser 

observada uma síntese da distribuição das matérias ao longo do ano letivo. 

Quadro 4 – Distribuição das modalidades ao longo do ano 

 1º Período 2º Período 3º Período 

AD de 

todas as 

modalida

des 

setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Voleibol (20 aulas) ____________ 

Ginástica – Solo (20 aulas) 

Badminton (8 aulas) Andebol (18 aulas) 

Atletismo (18 aulas) 

__________________________ ARE (6 aulas) 
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A distribuição das modalidades ao longo do ano, além dos aspetos 

supramencionados também teve em conta o meu domínio do conteúdo das 

matérias a lecionar, bem como a minha capacidade de o lecionar. A ideia foi 

manter a exigência ao longo de todo o ano e ter mais tempo para preparar as 

modalidades em que sentia mais dificuldades.  

Conforme se pode observar no quando 4, comecei por dividir as duas 

modalidades de jogos desportivos coletivos (JDC) por dois semestres para que 

os alunos vivenciassem a experiência de jogo coletivo ao longo de todo o ano. 

Desta forma, por me sentir mais confiante na modalidade de voleibol, esta seria 

abordada no primeiro período até metade do segundo, enquanto que o andebol 

seria lecionado nos segundo e terceiro períodos. Decidi colocar as ARE na fase 

final do ano, uma vez que esta modalidade me gerava desconforto, dada as 

reduzidas bases de conhecimento e o enorme constrangimento que sentia em 

realizar movimentos de dança em frente aos alunos. Sendo o badminton uma 

modalidade bastante apreciada por mim e com um número reduzido de aulas, 

optei por lecioná-la apenas no primeiro período.  

As últimas duas modalidades, atletismo e ginástica, foram distribuídas ao 

longo do ano, uma vez que o número de aulas era elevado e os conteúdos eram 

bastante diversificados, principalmente no atletismo. O facto de estar ligada à 

modalidade de ginástica há alguns anos, no papel de treinadora, permitiu-me 

corrigir e emitir feedbacks mais rápidos e precisos, devido ao meu olho clínico.   

Assim que elaborei esta distribuição a minha visão começou a ficar mais 

clara sobre como tudo se iria desenrolar. A maior complicação surgiu quando 

percecionei que, para além de combinar as modalidades ao longo de todo o ano, 

em cada aula de cem minutos teria de lecionar duas modalidades distintas. 

No meu ponto de vista, esta estruturação dificulta um pouco a tarefa do 

professor estagiário. No meu caso, uma vez que em cada período tinha de 

lecionar quatro ou cinco modalidades diferentes, obrigava-me a preparar 

diversas matérias em paralelo, o que acabava por não centralizar a minha 

atenção em apenas um assunto. Para além disto, a prática distribuída submeteu-

me a uma consulta muito regular do plano anual, o que por um lado foi importante 

para realizar todo o percurso, mas por outro, não me permitiu criar um fio 
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condutor como idealizei. Inclusivamente para os alunos, senti que, como não 

estavam habituados a este tipo de configuração de aulas de EF estranharam um 

pouco a falta de continuidade das modalidades. O excerto seguinte, retrata uma 

situação ocorrida na aula que descreve a sensação de confusão por parte dos 

alunos: 

“No início da aula, um aluno da turma, o T, veio ter comigo a questionar-

me a razão de utilizar a prática distribuída, uma vez que considerava que 

sentia uma enorme confusão por estar constantemente a saltar de 

modalidade em modalidade e que por isso sentia dificuldades em 

aprender os conteúdos das diferentes matérias.” 

Diário de Bordo (9 de janeiro de 2020, Reflexão da Aula) 

 Contrariamente às sensações deste aluno, percecionei que outros 

acabavam por se sentir mais expectantes.  Contudo, também percecionei, que a 

prática distribuída acabava por alimentar a expectativa de alguns, dada a 

constante permuta das modalidades. 

 

3.1.4.1.2 APTIDÃO FÍSICA 

Relativamente ao planeamento da área da aptidão física (AF), foi 

estabelecido no início do ano a realização de um programa de treino direcionado 

para a aptidão cardiovascular, a força e a flexibilidade em todas as aulas (figura 

1). Em NE, escolhemos trabalhar estas três capacidades ao longo de todo o ano 

por diversas razões. Em primeiro lugar porque estas capacidades são bastante 

mencionadas como fundamentais nos programas nacionais de EF. Em segundo, 

porque tal como diversos autores (Rodríguez et al., 2008; Santonja et al., 2004) 

as consideramos essenciais para um desenvolvimento físico saudável dos 

alunos. Corbin et al. (2014) dividem a aptidão física (AF) em dois grupos, um que 

relaciona a AF com a saúde e outro que relaciona a AF com o desenvolvimento 

da performance/habilidades. No primeiro grupo estão incluídas seis 

componentes: a resistência cardiorrespiratória, a força, a resistência muscular, 

a flexibilidade, a composição corporal e a potência. No outro grupo as 

capacidades estão associadas à performance dos alunos e incluem, o equilíbrio, 

a coordenação, a velocidade, o tempo de reação e a agilidade. 
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Os resultados dos testes realizados evidenciaram que os alunos tinham 

níveis de flexibilidade e de força bastante reduzidos. Revelaram também, que 

estes não eram capazes de correr continuamente cinco minutos sem ficarem 

ofegantes. As caraterísticas da disciplina de EF, nomeadamente o reduzido 

número de aulas semanais e o elevado número de conteúdos, foram também 

fatores que pesaram na nossa decisão. Considerando todos os aspetos 

supramencionados, o grande objetivo da área da AF nas aulas de EF, passou 

por incutir aos alunos hábitos de exercício físico regulares, melhorar as suas 

capacidades físicas e fomentar o seu gosto pela prática de exercício físico. Face 

a estas preocupações, de forma a controlar e verificar os resultados da nossa 

ação, surgiu-nos a ideia de tornar o desenvolvimento da AF dos alunos como 

nosso objeto de aprofundamento na componente investigativa. Os resultados 

serão apresentados e discutidos no ponto dedicado ao estudo de investigação. 

Na figura 1 encontra-se representado o programa de condição física 

aplicado ao longo das aulas de EF. A aplicação do programa, nas aulas de 50 

minutos foi diferente comparativamente às aulas de 100, no que respeita ao 

número de séries e repetições. Nas aulas de 100 minutos realizaram-se duas 

séries, enquanto que nas aulas de cinquenta efetuava-se apenas uma série.  

FORÇA 

Membros superiores 

Bíceps 

Nível I Nível II Nível III 

12x 15x 15x 

Tronco 

Reto 
Abdominal 

15x 

15x 

15x 

Oblíquos 

12x cada lado 

 

20’’ para cada lado 15x para cada lado 
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Parte 
posterior 

15x 

 
15x cada lado 

15x cada lado 

Membros inferiores 

Isquiotibiais 
e 

quadricípite 
15x 

 

 
 
 
 

20x 

 
 
 

 
10x cada perna 

FLEXIBILIDADE 

Ombros 

Elevação  

Nível I Nível II Nível III 

 
 

 

Costas 

Frente 

 
 

 

Atrás 

 
  

Membros inferiores 

Abertura 

  
 

Figura 1 - Programa de Treino (Flexibilidade e Força) 

Na parte referente ao trabalho de força, os exercícios estavam distribuídos 

em três grandes grupos: membros superiores (MS), membros inferiores (MI) e 

tronco. Os exercícios direcionados para o tronco dividiam-se em três subgrupos: 

reto abdominal, oblíquos e músculos lombares. Para além da divisão vertical, o 
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plano apresentava horizontalmente três níveis de dificuldade crescente de modo 

a permitir a progressão dos alunos. De forma a melhorar a aptidão cardiovascular 

dos alunos, este plano era realizado com intervalos de corrida de média 

intensidade. Na fase inicial do ano letivo, todos os alunos começaram por fazer 

o nível I. Ao longo dos dois períodos fui aumentando a carga, individualmente, 

para que o plano estivesse ajustado às caraterísticas de cada um e permitisse 

melhorar os níveis de força e flexibilidade. No final do 2º período todos os alunos 

já realizavam, no mínimo o nível II, revelando evolução na sua performance.  

A segunda parte do programa de treino direcionava-se para a melhoria da 

flexibilidade e integrava exercícios de flexibilidade de ombros (elevação), de 

costas (flexão à frente e atrás) e membros inferiores (MI) (afastamento). Tal 

como a primeira parte do programa, este estava também dividido em três níveis 

de dificuldade. Com o passar do tempo e de acordo com a evolução dos alunos, 

os tempos de exercitação foram aumentando de 20 para o máximo de 40 

segundos e os tempos de pausa entre cada exercício mantiveram-se sempre 

entre os 8 e os 12 segundos. 

 

3.1.4.1.3 CONHECIMENTOS 

A área do conhecimento presente nas AE, foi operacionalizada de um 

modo original e atrativo para os alunos. No final do 1º período, em NE, 

elaborámos um documento powerpoint, que de forma simplificada explicava os 

conteúdos relacionados com a saúde, a alimentação e o exercício físico. Criámos 

o conceito de “dica da aula” e, nos primeiros cinco minutos de cada aula de 100, 

desenvolvíamos um tema. Pretendíamos que a partilha de informação fosse 

clara e sucinta, para que os alunos a compreendessem e, simultaneamente, se 

mantivessem atentos. Os temas escolhidos (quadro 5) foram ao encontro dos 

conteúdos teóricos que constam nas AE para o 10º ano de escolaridade. 

Esta ação veio a revelar-se muito positiva, uma vez que os temas tratados 

eram de interesse dos alunos e acabaram por despoletar um espírito interventivo 

e curioso por parte destes. Desta forma, “a dica da aula” foi ao encontro dos 

objetivos que estabeleci, não só, porque os alunos adquiriram conhecimento, 
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mas também porque se tornaram mais reflexivos e conscientes sobre a realidade 

envolvente.  

Quadro 5 – Temas “Dica da Aula” 

 

3.1.4.1.4 CONCEITOS PSICOSSOCIAIS 

Tendo em conta o importante papel da educação física na formação 

holística dos alunos, o desenvolvimento dos conceitos psicossociais torna-se 

fundamental para que ocorra esta globalidade. Desta forma, juntamente com o 

PC e o NE, tendo por base o modelo de Hellison, elaboramos um documento 

que procurou abranger os vários aspetos inerentes ao desenvolvimento pessoal 

e social dos alunos (figura 2). 

O documento referenciado (figura 2), horizontalmente, estabelece uma 

ligação entre os níveis de responsabilidade pessoal e social de Hellison (Corte-

Real et al. 2016, p. 16), com as estratégias de ensino para promover a 

responsabilidade dos alunos e com as componentes da aula e comportamentos 

esperados do aluno. No sentido vertical, ocorre uma variação gradual de ensino 

centrado no professor para um ensino centrado no aluno. Este quadro, permitiu 

em cada uma das aulas, estabelecer de um modo mais específico as estratégias 

que iriam ser utlizadas para determinar o comportamento esperado dos alunos. 

 TEMAS 

I Sedentarismo 

II Benefícios do treino de força 

III Benefícios do treino da flexibilidade 

IX Benefícios do treino cardiovascular 

V Leis do treino – Intensidade, progressão e continuidade 

VI Postura e movimentos utilitários 

VII Composição corporal 

VIII Ser um consumidor informado – Parte I 

IX Ser um consumidor informado – Parte II: Se só poder fazer uma atividade qual faço? 
Cardio - força – flexibilidade? 

X Como podem aproveitar as APPS 

XI Nutrição 

XII Hidratação; 
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A ligação entre as diferentes colunas, é facilitada pelo conjunto de siglas e 

números estabelecidos em cada um dos tópicos. Dada a globalidade 

pormenorizada do quadro, a utilização deste foi bastante benéfica pois, permitiu-

me identificar especificamente os comportamentos pretendidos para a aula, 

levando-me a criar estratégias mais focadas no problema ou contexto da aula.  

Figura 2 – Conceitos Psicossociais (Níveis de responsabilidade pessoal e 

social trabalhados ao longo das aulas). 
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3.1.4.2 A PRIMEIRA ETAPA DA PLANIFICAÇÃO DA 

INTERVENÇÃO: DETETAR O NÍVEL DOS ALUNOS E DA TURMA NAS 

VÁRIAS MATÉRIAS 

Após planear o ano letivo de uma forma global, eis que surge o momento 

de confronto com a realidade - o primeiro contacto direto com os alunos. 

As primeiras duas semanas de aulas presenciais, dada a opção de prática 

distribuída destinaram-se à realização de todas as avaliações diagnósticas. 

Estas tinham como objetivo verificar o nível dos alunos e da turma em geral nas 

diferentes modalidades. O facto de proceder à execução das avaliações 

diagnósticas concentradas trouxe vantagens e desvantagens. Os dados obtidos 

no início do ano permitiram, elaborar as unidades didáticas referentes a todas as 

modalidades. Não obstante esta opção, importa considerar que, ao iniciar uma 

determinada modalidade no 2º período, com base, na avaliação diagnóstica 

realizada no primeiro, pode trazer alguns constrangimentos uma vez que as 

habilidades motoras dos alunos podem ter evoluído no decorrer deste espaço de 

tempo. 

A segunda aula de EF, foi a primeira aula prática do ano letivo e tinha 

como objetivo central realizar a avaliação diagnóstica (AD) de Voleibol. Nos 

momentos de planeamento da avaliação diagnóstica várias foram as questões 

que se colocaram: o que se pretende avaliar?; que critérios utilizar?; e como 

avaliar?. Partindo deste quadro, a aula foi planeada em conjunto com o NE, e, 

para realizar a AD, construímos uma tabela com diversos parâmetros para 

verificar o nível individual dos alunos. Deste modo, centramo-nos na primeira 

questão: “o que pretendemos avaliar”. Redigimos numa folha os aspetos que 

pretendíamos avaliar, ou seja, os conteúdos que iriam ser lecionados nas aulas 

(exemplo voleibol: passe, manchete, serviço por baixo). Em seguida, centramo-

nos nos critérios que pretendíamos observar, como por exemplo, no caso do 

passe no voleibol, “mãos acima e à frente da cabeça”, “polegares e indicadores 

a formar um triângulo”, “trajetória vertical”, entre outros. Por último, definimos a 

estratégia de como iríamos fazer a avaliação, no caso do voleibol, os alunos 

eram distribuídos em grupos de dois e faziam sustentação de bola. Como 
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estratégia de operacionalização, decidimos que as professoras observadoras 

também fariam as AD para depois podermos comparar os resultados. 

O excerto seguinte apresenta a minha experiência na primeira aula prática 

que lecionei. O grande objetivo era realizar a AD dos alunos de voleibol de forma 

a identificar o(s) nível(eis) em que se encontravam. 

“A fase do aquecimento que contemplava também a condição física, 

correu bastante bem, os alunos revelaram-se empenhados e procuraram 

ouvir as minhas indicações. (…) “A segunda parte da aula consistiu na 

avaliação diagnóstica de voleibol. A primeira palavra que me vem à 

cabeça para representar esta parte da aula é desastre. As tarefas que 

escolhi para a avaliação consistiam no 1x1, o que para o professor era 

completamente errado e, por isso, não permitiu que fizesse essa tarefa. 

(…) . Estava tão ansiosa que queria fazer tudo ao mesmo tempo, por isso 

acabei por querer fazer tanta coisa, nomeadamente distribuir e recolher 

material que acabei por não fazer nada bem.” 

(Diário de Bordo, 19 de setembro de 2019, 2º Aula de EF) 

Numa aula de 45 minutos, avaliar 22 alunos para identificar o nível de 

desempenho em que se encontravam tornou-se numa tarefa impraticável devido 

a dois problemas. Em primeiro lugar, porque no início do ano não conhecia muito 

bem os alunos e tinha de estar constantemente a perguntar-lhes o nome e em 

segundo, porquanto atribuir um número de 1 a 39, a cada um dos parâmetros 

para cada aluno levava muito tempo e requeria muito tempo de observação 

sobre o mesmo aluno.  

“As principais conclusões que tirei desta aula de avaliação diagnóstica 

são: a dificuldade de atribuir um 1 ou um 2 a um aluno é imensa; avaliar 

os alunos e gerir a aula simultaneamente é bastante difícil; colocar dois 

grupos de alunos a fazer duas tarefas distintas e observá-las em todos os 

momentos é impensável; e o professor não deve ser distribuidor de 

material, deve dar essa responsabilidade aos alunos.” 

(Diário de Bordo, 19 de setembro de 2019, 1º AD) 

                                            
9 1- Não realiza; 2- Realiza com dificuldade; 3- Realiza bem. 
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Em todas as AD, a estratégia de definição dos critérios e, 

consequentemente, do instrumento de registo alterou-se e em vez do 

preenchimento de uma tabela pormenorizada para cada aluno, efetuou-se uma 

avaliação geral da turma, para determinar o nível em que os alunos se 

encontravam. Esta é uma estratégia de malha larga, apontada nos Programas 

Nacionais de EF. Não obstante esta opção, para além do nível geral da turma, 

também registei os alunos que se destacavam positiva e negativamente em 

relação à média. Deste modo, durante a ação de planeamento poderia 

considerar variáveis facilitadoras e de complexificação para os diferentes alunos.  

Como já mencionei, no início do ano letivo realizei as AD’s de voleibol, 

andebol, ginástica e badminton. Em todas elas, a turma encontrava-se no nível 

introdutório. 

Especificando, no caso do voleibol, os alunos demonstraram bastantes 

dificuldades na sustentação da bola e na realização do passe que, 

consequentemente não lhes permitia a construção de jogo. Havia apenas um 

caso de um aluno que era praticante de voleibol federado que demonstrava 

habilidades técnicas e táticas bem acima da média.  

Na modalidade de andebol, eram evidentes as dificuldades dos alunos na 

realização de um passe, na distribuição pelo campo e na compreensão do jogo. 

As raparigas apresentavam movimentações e passes bastante rudimentares e 

aglomeravam-se em torno da bola, não permitindo cumprir com a finalidade do 

jogo. Os rapazes apresentavam passes mais assertivos e compreensão pelo 

objetivo do jogo, no entanto não se deslocavam nem ocupavam as posições 

devidas, esquecendo muitas vezes o papel de defensor durante o jogo. Um aluno 

praticava andebol a nível federado, o que fazia com que se distinguisse 

consideravelmente dos colegas devido ao maior desenvolvimento das 

habilidades técnicas e táticas da modalidade. 

Na modalidade de ginástica, a turma revelou uma disparidade entre 

rapazes e raparigas. As últimas apresentavam facilidade na realização dos 

elementos gímnicos simples, enquanto que os primeiros cometiam muitos erros 

técnicos e apresentavam alguma descoordenação motora. Neste sentido, o foco 
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da UD de ginástica passava pela consolidação de todos os elementos gímnicos 

programáticos. 

No caso do badminton, foi percetível que todos os alunos apresentavam 

dificuldades no manuseamento correto da raquete e na sustentação do volante. 

O “jogo” 1x1 demonstrou que os alunos não conheciam os aspetos técnicos e 

táticos e que apenas procuravam sustentar o volante. Deste modo, tal como as 

restantes modalidades os alunos demonstraram estar no nível introdutório.  

Após a elaboração do planeamento anual e, a consequente realização 

das avaliações diagnósticas, que permitiram aferir de forma geral o nível da 

turma em cada uma das modalidades, surgiu a importante tarefa de elaborar as 

UD’s (Unidade Didática). Sem o planeamento dos conteúdos de acordo com os 

níveis dos alunos e o número de aulas, o processo de EA torna-se inconcebível 

e não permite criar um fio condutor ao longo das diferentes aulas. 
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3.1.4.3 DAS UNIDADES DIDÁTICAS AOS PLANOS DE AULA 

O processo de construção das UD’s iniciou com o estabelecimento dos 

objetivos gerais e específicos de cada matéria. Para a elaboração destes, recorri 

aos programas de EF do ensino secundário, de forma a identificar os conteúdos 

a serem abordados nas diferentes categorias transdisciplinares. Assim sendo, 

em cada unidade é determinada a extensão e a sequência dos conteúdos que 

vão ser lecionados, ao nível das quatro categorias transdisciplinares: habilidades 

motoras, cultura desportiva, conceitos psicossociais e aspetos fisiológicos e 

condição física. 

 A fase de planificação das UD’s reporta-se à preparação das várias 

modalidades lecionadas, que nas palavras de Bento (2003, p.60) “O conteúdo e 

a estrutura do plano de cada unidade são determinados pelos objetivos, pelas 

indicações acerca da matéria e pelas linhas metodológicas do programa e do 

plano anual. O planeamento a este nível procura garantir, sobretudo, a 

sequência lógico-específica e metodológica da matéria, e organizar as atividades 

do professor e dos alunos por meio de regulação e orientação da ação 

pedagógica”.  

Nesta fase de planeamento, a dúvida colocou-se sobre a construção de 

um documento que conseguisse incorporar os objetivos da unidade e todos os 

conteúdos das diferentes categorias. Nas reuniões iniciais com o PC, este 

apresentou-nos uma estrutura diferente para a elaboração das unidades 

didáticas. Contrariamente às UD’s que elaborávamos na faculdade, a estrutura 

apresentada permitia orientar de forma mais clara o processo de EA, pela 

delineação da tipologia das tarefas. Desta forma, a construção do plano de aula 

tornava-se mais fácil, dado que a estruturação da UD já contemplava os 

conteúdos específicos a trabalhar. 

“O modo como o professor sugeriu que fizéssemos a unidade didática 

pareceu-me fazer bastante sentido, porque é de uma leitura bastante 

mais fácil, facilita a construção da sequência pedagógica e a construção 

das aulas.” 

(Diário de Bordo, 12 de setembro de 2019, Reunião com PC) 
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A construção das UD’s traduziam-se numa árdua tarefa que implicava 

delinear objetivos, selecionar conteúdos e criar uma ordem lógica e sequenciada 

dos mesmos para que os alunos atingissem as metas propostas. A dificuldade 

desta tarefa era imensa, originava bastantes dúvidas, pois não sabia quanto 

tempo é que os alunos necessitavam para adquirir as competências, nem qual a 

melhor ordem de conteúdos a utilizar para alcançar os objetivos. Para além 

disso, saber quando introduzir um conteúdo ou dá-lo como adquirido tornava-se 

numa tarefa bastante difícil, devido às caraterísticas individuais dos diferentes 

alunos da turma. 

Bento (2003, p. 83) refere que para responder às dúvidas relativas à 

estruturação de UD’s é “preciso refletir, em primeiro lugar, sobre quais os 

conhecimentos e capacidades a desenvolver e que elementos da matéria devem 

ser forçosamente apropriados e dominados por todos os alunos. Estas reflexões 

pressupõem uma análise profunda da estrutura específica da matéria, do seu 

grau de exigência ou dificuldade, do volume, e do tempo disponível para o seu 

tratamento.” O planeamento das unidades permite dar continuidade a todo o 

processo de EA, estabelecendo uma ligação entre as diferentes aulas e criando 

uma relação entre elas.  

Após a redação dos objetivos urgiu a necessidade de colocar esses 

conteúdos por ordem sequencial na UD. Tendo em conta o úmero de aulas 

atribuído e as condições materiais e espaciais, delineei os conteúdos a serem 

abordados em cada aula. A sequência pedagógica escolhida teve como base a 

dificuldade e a complexidade dos conteúdos. Em cada aula, para além de colocar 

a categoria didática, definia as tarefas que iria propor, para facilitar o processo 

de elaboração do plano de aula. 

Na figura 3 observa-se parcialmente a unidade didática de andebol e é 

possível verificar que em cada uma das aulas, estão descritas as situações de 

aprendizagem e as categorias didáticas (introdução e exercitação) para cada um 

dos conteúdos. Desta forma, a preparação e elaboração de cada plano de aula 

tornavam-se numa tarefa bastante mais simples que permitia a ligação entre as 

diferentes aulas e um crescente aumento da complexidade das tarefas.  
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Figura 3 - Fragmento da Unidade Didática de Andebol. 

Como mencionei anteriormente, as UD’s facilitaram-me a definição de 

situações de aprendizagem para as aulas de cada matéria, no entanto o próprio 

contexto e evolução dos alunos fez-me alterar diversas vezes o rumo que estava 

a seguir. Desta forma, considero que a construção das UD’s é algo que se altera 

constantemente devido às caraterísticas dos alunos, das tarefas e da evolução 

de todo o processo de EA. A elaboração dos objetivos e da UD da modalidade 

de andebol (anexo 4) são um exemplo prático de como realizei todo este 

processo. Os conceitos psicossociais e os aspetos fisiológicos e condição física 

não se encontram junto das restantes categorias transdisciplinares, uma vez que 

elaboramos dois documentos que se dedicavam expressamente a estas 

categorias, numa perspetiva anual (conforme explicitado no ponto do 

planeamento anual).  

Após a elaboração das UD’s, surgiu a terceira fase de planeamento, a 

construção dos planos de aula (PA). Nesta fase de planeamento é fundamental 

ter “em atenção a matéria, os pressupostos dos alunos e as condições de ensino, 

bem como os dados fornecidos pela análise das etapas anteriores, na 

preparação da aula tem lugar uma precisão dos seus objetivos (já estabelecidos 
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no plano da unidade(…)”(Bento, 2003, p. 63). Desta forma, o PA converte-se no 

produto de tudo o que foi idealizado e planificado, servindo como estrutura e 

guião do processo de ensino.  

Na construção dos PA, procurei que estes fossem de fácil leitura, 

permitindo identificar rapidamente os objetivos da aula e de cada uma das 

situações de aprendizagem. A colocação do tempo de exercitação em cada 

tarefa foi crucial para uma boa gestão e organização da aula. 

 

Na construção das UD’s das diferentes matérias, foi necessário refletir e 

estabelecer quais os melhores modelos de ensino para que o processo de EA 

fosse ao encontro dos objetivos. Os Modelos Instrucionais de Ensino são 

ferramentas que permitem auxiliar o professor a atingir os objetivos planeados e 

são sustentados por um vasto número de estratégias, métodos e estilos que nos 

permitem pensar, construir e colocar em prática uma UD. De um modo geral, o 

modelo de ensino escolhido pelo professor vai traduzir como será configurado o 

processo de EA de uma unidade didática e quais as estratégias inerentes a esse 

modelo serão a base da atuação pedagógica do professor.  

Considero que a escolha do modelo a utilizar em cada unidade didática 

deve ter em conta a análise dos alunos, do contexto e das matérias de ensino 

para que sejam essas condições a determinar qual a melhor forma de ensinar e 

não a situação contrária. Deste modo, a escolha do modelo parte muito do que 

observamos nos nossos alunos e do que consideramos que eles necessitam 

para atingirem os objetivos. No decorrer deste ano letivo utilizei três modelos 

distintos nas diferentes matérias: o modelo de instrução direta (MID), o modelo 

de ensino do jogo para a compreensão (TGfU) e o modelo de aprendizagem 

cooperativa (MAC).  

Devido à minha falta de experiência e para que o controlo da turma não 

fosse posto em causa e as aulas atingissem uma contínua e elevada intensidade, 

recorri ao MID de forma transversal e constante em todas as UD’s. Este 

carateriza-se por ser essencialmente centrado no professor, dado que é este que 

toma todas as decisões envolventes do processo de EA.  
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Rosenshine, cit. por Mesquita & Rosado (2009, p. 48), salienta que a 

aplicação deste modelo envolve um grande número de decisões didáticas por 

parte dos docentes: “estruturação meticulosa e pormenorizada das situações de 

aprendizagem; progressão das situações de ensino em pequenos passos; 

indicação do critério de sucesso mínimo a alcançar pelos alunos, o qual é 

colocado no limite mínimo aceitável de 80%, na passagem para um nível mais 

exigente da prática; instrução com cariz descritivo e prescritivo com explicações 

detalhadas; prática motora ativa e intensa; avaliação e correção dos estudantes 

particularmente nas fases iniciais de aprendizagem”. O MID não permite uma 

grande envolvência dos alunos no processo de ensino-aprendizagem pois, o 

professor constrói as situações de aprendizagem para a turma, leva-as para as 

aulas, explica-as, demonstra-as e os alunos apenas as exercitam. O grande 

objetivo é a constante e intensa atividade, ou seja, não é levar o aluno 

individualmente a consciencializar-se das suas dificuldades e do modo como 

deve agir para melhorar, mas sim, instruir a toda a turma com exercícios que os 

façam evoluir de um modo geral. 

A revisão da matéria lecionada anteriormente é uma das estratégias 

deste modelo. Ao iniciar cada aula, procurei rever os conceitos e as habilidades 

que foram lecionadas na aula anterior, através da utilização do questionamento 

dos alunos. O meu grande objetivo era compreender se os alunos tinham retido 

os aspetos essenciais das aulas anteriores. Esta estratégia teve também o 

propósito de os alunos conseguirem construir pontes entre os conteúdos 

lecionados nas diversas aulas, de modo a criar uma ligação de conteúdos que 

permitisse um clima favorável à aula. 

A apresentação de um conteúdo novo foi sempre feita no início da aula, 

antes da prática motora, para que os alunos estivessem o mais concentrados 

possível e sem qualquer sinal de fadiga. Na maioria dos momentos de introdução 

de novos conteúdos ou modalidades, realizei uma breve apresentação através 

de material audiovisual, para que os alunos ficassem a conhecer os objetivos e 

conhecimentos da unidade didática que pretendia que alcançassem.   

Neste modelo, a monitorização da atividade motora dos alunos é 

bastante elevada, o professor é quem decide tudo, quem estabelece repetições, 

tempo de prática e quem fornece feedback. Não creio que este seja o modelo 
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ideal, uma vez que as aprendizagens dos alunos estão muito centradas na 

postura e no desempenho do professor, o que pode não ser tão favorável para 

o processo de EA. Todavia, a utilização do MID permitiu-me controlar a turma 

nos diversos momentos da aula e proporcionou-me alguma segurança para 

conduzir todo este processo, o que se tornou bastante positivo.  

Os parágrafos seguintes explicitam o modo como estruturei as aulas das 

diferentes modalidades, as estratégias que utilizei para lecionar as mesmas e o 

modo como o processo de EA decorreu em cada uma delas.  
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3.1.5 A LECIONAÇÃO DAS VÁRIAS MATÉRIAS 

3.1.5.1 GINÁSTICA 

A ginástica de solo foi a modalidade em que me senti mais confiante para 

lecionar. Esta sensação de segurança deveu-se ao facto de ser treinadora de 

ginástica acrobática e de ensinar muitos atletas da formação a realizarem 

elementos de solo. Na lecionação desta UD, a minha maior preocupação era 

criar aulas atrativas e extremamente seguras para os alunos. Em termos de 

modelo de ensino, tal como nas restantes modalidades, não apliquei apenas um 

modelo. Tendo em conta que a segurança dos alunos era um aspeto crucial para 

o bom desenvolvimento das aulas, recorri bastante ao MID, tomando o controlo 

da aula, para que as regras e a segurança fossem sempre cumpridas com rigor. 

Há medida que o tempo foi passando e os alunos se tornavam mais 

responsáveis, procurei fornecer mais autonomia aos alunos, colocando em 

prática o ensino por pares. A finalidade era aumentar a responsabilidade dos 

alunos, uma vez que enquanto um aluno realizava o exercício, o outro observava 

e corrigia.  

O objetivo desta UD era, não só colocar os alunos a realizar corretamente 

os elementos individuais de solo, como o apoio facial invertido, os rolamentos à 

frente e à retaguarda, mas também ensiná-los a realizarem ajudas para que a 

segurança estivesse sempre assegurada e os alunos trabalhassem 

cooperativamente para evoluírem conjuntamente. A estruturação destas aulas, 

foi, maioritariamente, com os alunos distribuídos em grupos de três de acordo 

com o peso e a altura, para que a realização das ajudas não fosse 

comprometida.  

Uma das minhas grandes preocupações nestas aulas, era a realização de 

um elevado número de repetições, de elemento ou sequência, por cada aluno, 

uma vez que o desenvolvimento das habilidades gímnicas ocorre através da 

persistência e constante exercitação dos elementos gímnicos.  A definição de 

um valor mínimo de repetições para cada aluno, foi umas estratégias que utilizei 

para que os alunos estivessem mais empenhados e exercitassem os elementos 

o maior número de vezes possível. Nem sempre os alunos cumpriram com os 
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números prescritos, no entanto em alguns casos permitiu que alguns alunos 

aumentassem o seu empenho para cumprirem o número de repetições. 

No primeiro período, a dificuldade dos exercícios manteve-se, sobretudo, 

na realização correta dos elementos com planos inclinados e ajudas. No 

segundo período, os objetivos planeados eram diferentes dos anteriores e 

visavam a criação de uma sequência que envolvesse a realização de todos os 

elementos gímnicos lecionados de forma sucessiva. Este crescente de 

dificuldade teve como finalidade manter os alunos motivados para a prática da 

modalidade de ginástica, uma vez que muitos deles já realizavam corretamente 

os conteúdos do 10º ano de escolaridade. Introduzi também, a pirueta, o avião e 

a ponte para que os alunos efetuassem elementos que lhes permitissem criar 

uma sequência com ligações entre os diferentes elementos.  

O ajustamento das tarefas foi outra das estratégias utilizadas para manter 

os alunos mais capacitados motivados e para aumentar o grau de dificuldade 

dos elementos gímnicos. Os excertos seguintes, espelham alguns exemplos de 

situações em que ajustei a tarefa para os diferentes alunos da turma. 

“No segundo exercício, o rolamento à frente com os membros inferiores 

juntos, quase todos os alunos realizavam com bastante correção e por 

isso fui ajustando a tarefa aos diferentes alunos, dizendo para 

adicionarem um pequeno salto ou então para fazerem o rolamento 

saltado. (…) O facto de ter aumentado grau de dificuldade da tarefa, fez 

com que os alunos se sentissem mais motivados para a prática e se 

empenhassem em conseguir executar corretamente”. 

Diário de Bordo (21 de novembro de 2019, reflexão da aula) 

“A segunda parte da aula permitiu-me identificar quem eram os alunos 

que tinham mais e menos dificuldades na ginástica e ajustar a tarefa dos 

alunos mais aptos que já realizam com proficiência motora. Assim, 

seguindo o meu raciocínio, decidi deixar os alunos que realizam bem o 

apoio facial invertido na parede com ajudas, fazer o elemento num colchão 

fora da parede. A retribuição que senti por parte das alunas foi bastante 

boa, uma vez que estas sentiram um aumento do desafio e uma quebra 

da monotonia que proporcionou uma reação de contentamento” 
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Diário de Bordo (3 de dezembro de 2019, reflexão da aula) 

Como já mencionei, no 2º período, os alunos focaram-se nos elementos 

em que sentiam mais dificuldade, de modo que a sequência se tornasse mais 

aperfeiçoada. Estas aulas permitiram que o processo de EA fosse mais 

individualizado, uma vez que a escolha dos elementos a exercitar em cada aula 

era da responsabilidade de cada aluno. 

Na minha perspetiva, apesar de não ter terminado a UD de ginástica 

devido à pandemia, os alunos conseguiram desenvolver capacidades técnicas 

da ginástica que lhes permitiram adquirir uma noção corporal que só os 

elementos gímnicos conseguem fornecer, como é o caso do apoio facial 

invertido.  

 

3.1.5.2 BADMINTON 

A lecionação da modalidade de badminton aportou-me bastantes 

dificuldades. Apesar do meu gosto pela modalidade e de conhecer 

razoavelmente os aspetos técnicos e táticos da modalidade, a aprendizagem dos 

alunos não foi a esperada. Na AD verifiquei que os alunos apresentavam 

bastantes dificuldades, o que me levou a posicioná-los no nível introdutório. 

Sendo o badminton uma modalidade que envolve diferentes técnicas de 

batimentos e necessita de um bom controlo sobre a raquete, era fundamental 

que os alunos aprimorassem os movimentos de punho, para que conseguissem 

sustentar o volante. A UD era composta por apenas oito aulas, sendo que duas 

delas correspondiam à AD e à AS (avaliação sumativa). Deste modo, restavam 

apenas seis aulas para que os alunos exercitassem todos os conteúdos que 

constavam no programa em forma de sequência. Na minha perspetiva, ensinar 

aos alunos, em seis aulas, os serviços curto e longo, os batimentos, clear, lob e 

a duas sequências, dificultava todo o processo de EA.  

Ao planear a UD introduzi os diferentes conteúdos ao longo das seis aulas 

estipuladas, inclusivamente, as sequências de batimentos e dei preferência ao 

jogo singular cooperativo, para que os alunos se focassem mais nos aspetos 

técnicos. Contudo, o resultado deste excesso de conteúdos não foi positivo. A 
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procura de proporcionar aos alunos a exercitação de todos os conteúdos 

programáticos fez com que a maioria não solidificasse as bases, nomeadamente 

o controlo e a sustentação do volante.  

O fornecimento de feedbacks corretivos foi outro dos problemas que 

surgiram nesta UD. Apesar de estar constantemente a corrigir os movimentos e 

a postura dos alunos durante a realização dos batimentos, os erros técnicos e 

táticos mantinham-se, não permitindo a evolução e correção dos mesmos. Estas 

adversidades despertaram em mim alguma reflexão, uma vez que, na 

generalidade, os alunos da turma não obtiveram o desempenho desejado. Com 

a reflexão de NE e com a ajuda do estudante de doutoramento André Moura, 

percebi, já no final da UD, que um dos grandes problemas era a atribuição de 

um feedback pouco eficaz que não levava os alunos à correção do erro. O 

excerto seguinte retrata um momento reflexivo pós-aula que ilustra que os 

feedbacks que fornecia, pela falta de especificidade, não ajudavam os alunos a 

melhorar. 

“Relativamente à modalidade de badminton, os alunos continuam com 

muitas dificuldades em realizar o lob, pois não cumprem com os alguns 

dos requisitos que explico como a colocação atrás do volante. Este aspeto 

acontece porque os alunos não se deslocam no campo para ajustar a sua 

posição e para se colocar atrás do volante para realizar o batimento. A 

única estratégia que encontro é continuar a chamar à atenção os alunos 

para que estes consigam realizar. Para a maioria dos alunos realizar as 

sequências trata-se de uma tarefa bastante difícil.” 

(Diário de Bordo, 26 de novembro de 2019, reflexão da aula) 

Neste sentido, o tipo de feedback foi analisado, a intervenção em que o 

mesmo teria de ser emitido também e, por esta soma de fatores, se voltasse ao 

início, teria optado por diminuir o número de conteúdos lecionados e teria atuado 

de outra forma, quer relativamente à sensibilidade visual para o erro como 

relativamente à qualidade do feedback. 
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3.1.5.3 ATLETISMO 

Nesta matéria, ambicionava utilizar o modelo de educação desportiva 

(MED) com os alunos da minha turma residente, uma vez que as experiências 

vividas na FADEUP tinham sido bastante motivantes e desafiadoras. No entanto, 

o PC não era favorável à utilização do MED nas aulas de EF em contexto escolar, 

dado que considera que a densidade motora diminui bastante com a utilização 

deste modelo. A alternativa sugerida, passou pela realização de circuitos que 

envolvessem diversas situações de aprendizagem relativas a várias disciplinas 

do atletismo. 

O planeamento desta modalidade foi sem dúvida uma tarefa difícil, dada 

a quantidade de subáreas diversas que deviam ser abordadas. Desta forma, 

decidi dividir as sete subáreas em dois grupos: corrida de velocidade, corrida de 

obstáculos e salto em comprimento eram lecionados no primeiro período, 

enquanto que corrida de estafetas, salto em altura, lançamento do peso e 

lançamento da bola eram lecionados no segundo período. As aulas de atletismo 

do terceiro período teriam como objetivo a realização de competições entre 

equipas com todos os conteúdos de atletismo lecionados ao longo do ano. 

Tendo em conta o número de aulas reduzido para cada uma das 

disciplinas, duas ou três aulas em alguns casos, era bastante difícil para os 

alunos aprenderem a realizar os exercícios com a técnica mais correta. A 

estratégia utilizada foi a elaboração de circuitos, com exercícios associados às 

diferentes subáreas, para que os alunos conseguissem exercitar numa aula, 

diversos conteúdos. Desta forma, nas diferentes aulas de atletismo, os alunos 

exercitavam todos os conteúdos abordados naquele período.  

A organização destas aulas contava com a distribuição dos alunos por 

grupos de quatro ou cinco elementos, de acordo com os alunos presentes na 

aula. Um aspeto negativo desta forma organizativa era o reduzido número de 

repetições que cada aluno realizava o exercício, uma vez que implicava esperar 

pela sua vez. De forma a colmatar este problema, fui colocando tarefas de 

condição física aos alunos juntamente com os exercícios de atletismo para que 

a taxa de intensidade de exercício físico fosse a maior possível, no entanto os 

resultados nem sempre foram os esperados. 
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“O segundo exercício permitia aos alunos fazer o salto completo, com um 

colchão de queda, dois postes e uma fasquia. Visto que este iria fazer com 

que o tempo de espera fosse bastante elevado, decidi colocar metade da 

turma a realizar a condição física e a outra metade a fazer o exercício de 

atletismo. Apesar de toda esta separação, a quantidade de alunos no 

segundo exercício era bastante elevada pois os alunos passavam muito 

tempo à espera na fila e o número de repetições que cada um fazia era 

reduzido.” 

(Diário de Bordo, 21 de janeiro de 2020, reflexão da aula) 

 A utilização do circuito como estratégias de organização da aula trazia 

benefícios, uma vez que para os alunos as aulas de atletismo tornavam-se 

bastante mais atrativas e intensas. Deste modo, considero que as aulas de 

atletismo, apesar de não terem sido num elevado número, permitiram aos alunos 

conhecer e experienciar as diferentes subáreas do atletismo, aumentando assim 

a sua cultura desportiva. 

 

3.1.5.4 ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS 

A lecionação de aulas de ARE era algo em que não me sentia confortável, 

uma vez que pedia uma postura desinibida e a demonstração de movimentos de 

dança para que os alunos se sentissem mais confiantes ao realizar movimentos 

corporais expressivos.  

O grande objetivo desta UD, tendo em conta o número de aulas, era a 

realização de diversas atividades exploratórias, de acordo com temas que 

fornecessem aos alunos ferramentas para a elaboração de uma pequena 

coreografia de grupo. Os temas apresentados à turma permitiam elaborar 

movimentos corporais relacionados com a movimentação pelo espaço (níveis, 

direções e percursos), a noção do tempo (ritmo), a noção corporal (ações, partes 

e formas), o relacionamento entre colegas e a energia (tempo, peso, fluência). A 

ideia era que os alunos compreendessem estes conteúdos e conseguissem 

construir uma coreografia que incluísse os diferentes conteúdos lecionados nas 

aulas. 
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Nas duas aulas lecionadas de ARE, o MID foi o modelo a que recorri para 

introduzir os conteúdos e conseguir controlar o ambiente de aula, bem como 

para me sentir mais confortável. Apesar de todos os constrangimentos, o facto 

de duas alunas frequentarem a modalidade de dança fora do contexto escolar, 

ajudou a criar um ambiente mais propício e desinibido para os restantes alunos. 

No primeiro exercício da primeira aula, coloquei apenas uma música e 

pedi aos alunos que se movimentassem pelo espaço de modo a observar os 

seus comportamentos e perceber a reação destes ao estímulo de música. A 

ilação retirada foi de acordo com o previsto, os alunos praticamente não se 

moviam.  

“A parte prática de dança tinha como grande objetivo ser uma atividade 

exploratória para que os alunos se movimentassem livremente ao ritmo 

da música. A primeira música não tinha nenhum tema da dança para os 

alunos executarem, ou seja, podiam movimentar-se em qualquer nível ou 

sentido de forma individual. Assim que percebi que não estava a funcionar 

o modo livre pelo espaço, resolvi dizer aos alunos para se juntarem em 

grupos de quatro ou cinco elementos para que se motivassem uns aos 

outros para dançar. A partir desse momento melhorou bastante a 

prestação dos alunos e começaram a desinibir-se mais. Para tornar a 

atividade mais interessante comecei a fornecer aos alunos temas da 

dança para que estes tivessem um fio condutar que lhes permitisse guiar 

o seu desempenho.” 

(Diário de Bordo, 18 de fevereiro de 2020, aula de dança) 

Deste modo, resolvi alterar o rumo da aula para que esta se tornasse mais 

atrativa para os alunos e, assim, conseguissem alcançar os objetivos propostos. 

Para combater o meu nervosismo e a inibição dos alunos, atribuí temas e 

distribuí-os em grupos, para que estes não se sentissem perdidos e 

conseguissem movimentar-se pelo espaço. Esta estratégia foi utilizada nas duas 

aulas que lecionei e tornou-se bastante positiva, dado que os alunos começaram 

a criar novas temáticas e, em grupo, executavam movimentos criativos com base 

nos critérios que eu pedia.  
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Esta experiência, apesar de curta, foi bastante positiva para mim, uma vez 

que me permitiu estimular as minhas capacidades enquanto docente, através da 

experienciação de situações novas e do confronto com dificuldades que me 

obrigaram a criar estratégias no próprio momento da aula. 

 

3.1.5.5 ANDEBOL  

Após realizar a AD de andebol, e verificar que os alunos se encontravam 

nas Forma Básica de Jogo 1 e Forma Básica de Jogo 2, decidi que o grande 

objetivo seria levar os alunos a compreenderem o jogo para que o conseguissem 

jogar taticamente e não tanto desenvolver a técnica, principalmente porque tinha 

alunas que não conheciam a modalidade, dado que nunca tinham frequentado 

EF. Tendo em conta que o TGfU procura combater a alienação do jogo e busca 

a atribuição do significado das ações, permitindo ao aluno compreender o 

“Como” e o “Quando” de cada ação (Graça & Mesquita, 2013), este modelo 

adequava-se ao que eu pretendia. 

A planificação composta por vinte aulas (anexo 4) teve como objetivo criar 

em todas as aulas situações facilitadoras/modificadas com alterações nas 

áreas, regras e número de jogadores de forma a diminuir as competências 

técnicas necessárias para permitir que os alunos desfrutassem da experiência 

que o jogo de andebol proporciona. Como estratégias durante a aula, de modo 

a consciencializar os alunos do conhecimento tático e do jogo, utilizei o 

congelamento de situações de jogo para os questionar sobre o seu 

comportamento e sobre qual deveria ser a resposta à situação em que estes se 

encontravam. O grande objetivo foi promover a resolução de problemas pelos 

alunos para desenvolver a sua compreensão do jogo e, assim, dotá-los de uma 

capacidade reflexiva sobre o contexto, para que conseguissem responder ao que 

era pedido no jogo. Deste modo, pretendi tornar um jogo complexo num jogo 

mais simples e fácil de compreender para os alunos, de modo a reduzir a 

exigência e oferecer a oportunidade de estes exercitarem e melhorarem a 

qualidade de jogo. O foco na compreensão do jogo pretendia levar o significado 

da ação aos alunos, para que estes compreendessem a razão pela qual 
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tomavam cada uma das decisões, consciencializando-os, diminuindo a 

incompreensão e, consequentemente o desinteresse.  

Tendo em conta a situação de suspensão de aulas presenciais, apenas 

foi possível lecionar nove das vinte aulas planeadas. Ao longo das aulas 

lecionadas, foi possível notar uma evolução a nível de compreensão do jogo de 

andebol, principalmente nos alunos que desconheciam a modalidade. A 

utilização do congelamento de situações e do questionamento favoreceu a 

evolução da leitura do jogo pelos alunos. 

“Há medida que ia observando os jogos, procurei efetuar poucas 

paragens, no entanto na maioria delas utilizei o congelamento para que 

os alunos observassem o seu posicionamento e pudessem enunciar o 

erro e corrigi-lo. A maior parte das vezes que utilizei o congelamento tinha 

como objetivo evidenciar a importância da desmarcação e do 

posicionamento dos alunos em campo. “ 

Diário de Bordo, 11 de fevereiro de 2020, reflexão da aula) 

Considerando que o processo ainda se encontrava a metade, os objetivos 

que delineei estiveram longe de serem cumpridos. Senti poucas melhorias por 

parte dos alunos conhecedores do jogo e mais capacitados. Por outro lado, nas 

alunas com mais dificuldades e com um desconhecimento total sobre a 

modalidade, observei alguma evolução, nomeadamente na compreensão da 

parte tática do jogo.  

 

3.1.5.6 VOLEIBOL 

No caso da modalidade de voleibol, procurei utilizar, maioritariamente o 

Modelo de Aprendizagem Cooperativa (MAC). A turma era dividida em grupos 

de dois heterogéneos, com níveis de habilidade distintos, para que os mais 

capacitados ajudassem os colegas a progredir, demonstrando os exercícios, 

colocando-lhes questões e fornecendo-lhes feedbacks.  

““Uma outra estratégia que pretendo implementar nas próximas aulas está 

relacionada com a junção dos pares, para que os alunos com menos 

dificuldades fiquem com alunos com mais dificuldades para que uns 
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cooperem com os outros e assim o êxito na tarefa seja maior e 

consequentemente, a motivação para a tarefa dos alunos com mais 

dificuldades seja superior.” 

(Diário de Bordo, 15 de outubro de 2019, reflexão da aula) 

Desta forma, a aprendizagem cooperativa, segundo Lopes e Silva (cit. por 

Cunha & Uva  2016, pp. 137-138) permitiria que “os alunos se ajudassem no 

processo de aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o professor, 

visando adquirir conhecimentos sobre um dado objeto”. Assim, expectei a 

ocorrência de uma interação entre pares positiva, com uma responsabilidade 

individual e de grupo acrescida para que todos tivessem sucesso e alcançassem 

os objetivos. No excerto seguinte fica patente que a aplicação deste modelo não 

teve o efeito esperado.  

“Numa primeira fase decidi dar liberdade aos alunos para escolherem os 

pares, no entanto percebi que os alunos não eram capazes de criar grupos 

heterogéneos por isso, assim que alterei o exercício alterei também os 

grupos para que os alunos cooperassem entre si e os mais aptos 

corrigissem os colegas com mais dificuldades. Ao passar pelos grupos, 

notei que os alunos com melhor técnica não tinham muita paciência para 

ajudar e corrigir os seus colegas e, além disso, o facto de não 

conseguirem sustentar a bola, ou seja, não ter sucesso na tarefa acabava 

por os desmotivar.” 

(Diário de bordo, 5 de novembro de 2019, reflexão da aula) 

A maioria dos alunos mais habilidosos não interagia com os colegas, o 

que não trazia efeitos positivos para o processo de aprendizagem. Apesar de ter 

passado pelos grupos e ter incentivado ao trabalho cooperativo, foram muito 

poucos os que realmente colaboraram entre si. Após várias aulas a formar 

grupos heterogéneos, decidi que o melhor seria equilibrar os grupos, de forma a 

motivar os alunos e consequentemente, ajudá-los a evoluir. 

Os resultados obtidos com esta unidade didática ficaram muito aquém do 

esperado, uma vez que apenas alguns alunos, conseguiram melhorar as suas 

habilidades técnicas de passe e manchete para a possibilidade de existência de 

jogo. Outro dos problemas desta UD foi o facto de ter utilizado maioritariamente 
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exercícios analíticos para a exercitação do passe e da manchete, tornando as 

aulas de voleibol pouco variadas e interessantes, resultando na diminuição da 

motivação dos alunos. 

De uma forma transversal à lecionação das várias matérias, múltiplos 

desafios se colocaram, que irão ser objeto de reflexão nos pontos subsequentes.  
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3.1.6 DESAFIOS DO PERCURSO 

Com o início das aulas práticas, fui notando que existiam muitas coisas 

que tinha de controlar e articular. Seguir o plano, cumprir o tempo de aula e o 

tempo das tarefas, organizar os alunos e as tarefas, dar instrução, fornecer 

feedbacks, mantê-los sempre em atividade, entre outros aspetos foram desafios 

constantes ao longo do estágio.  

3.1.6.1 A GESTÃO DA AULA 

A gestão da aula, nomeadamente a gestão das tarefas, a gestão do tempo 

e a gestão dos alunos foram alvo de bastante preocupação no início do ano. O 

receio de não controlar o tempo de exercitação de cada situação de 

aprendizagem, de me esquecer do exercício seguinte ou de não alterar os 

grupos de acordo com o planeado faziam com que estivesse constantemente a 

recorrer ao plano de aula, para me sentir mais segura. Com o avançar do tempo, 

esses receios foram-se dissipando e fui percebendo que, apesar de ser 

importante controlar o tempo de aula e o tempo de cada exercício, o aspeto 

central deveria ser a aprendizagem dos alunos.  

“Nesta aula ocorreu uma situação que nunca me havia acontecido, o 

incumprimento do plano. Acredito que estas ocorrências não se traduzem 

diretamente em consequências negativas pois, um professor não se deve 

cingir ao plano e esquecer a observação que faz dos alunos no momento 

em que estes estão a realizar as tarefas. Um professor deve tentar ler os 

alunos e perceber se estes necessitam de mais tempo na exercitação de 

uma habilidade, para que não passem etapas da aprendizagem apenas e 

só, porque o plano contempla mais conteúdos”. 

(Diário de Bordo, 8 de outubro de 2019, Reflexão Diária) 

Na verdade, compreendi que se uma tarefa não decorre como previsto e 

não permite alcançar os objetivos delineados, esta deve ser alterada no 

momento. O principal foco da observação do professor deve ser o 

comportamento dos alunos face à tarefa e aos objetivos da mesma. Desta forma, 

a profissão de docente envolve elevadas capacidades de diagnóstico e de 

improvisação para que o processo de EA ocorra positivamente.   
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3.1.6.2 COMUNICAÇÃO, INSTRUÇÃO E CAPACIDADE DE 

DIAGNÓSTICO 

O modo como um professor comunica com os seus alunos, como articula 

o seu discurso e como se apresenta durante a aula, influencia o modo como os 

alunos se comportam, como se sentem motivados e como interagem com o 

professor. De facto, o controlo dos alunos foi um dos principais aspetos que tive 

em conta desde o início das aulas. Sendo uma professora estagiária que iniciou 

a sua prática, senti algumas dificuldades no controlo dos alunos da turma, na 

colocação no espaço de aula e no modo de me dirigir aos alunos.  

Segundo Kubata (2012, p. 2), “a postura do professor em sala de aula, 

bem como suas artimanhas em articular o conteúdo teórico a ser ensinado com 

atividades mais dinâmicas e uma abordagem moderna são, sem dúvida, pontos 

de partida para a solução de problemas em sala de aula, tanto no sentido 

disciplinar (comportamento do aluno) quanto no índice de rendimento de 

conteúdos que serão aproveitados pelo estudante”. A ideia de que a clareza, o 

ouvir o outro, a empatia, a organização e a relevância dos conteúdos transmite 

aos alunos uma posição de segurança e de importância que um discurso pouco 

claro e pouco seguro não consegue, fica bem claro no entendimento dos autores. 

Considero que os alunos só atribuem significado ao conhecimento se o 

entenderem e perceberem a sua importância, por isso, é fulcral preparar as aulas 

com detalhe, correlacionar os temas e as matérias e ter em atenção as 

dificuldades e ideias dos alunos de forma a procurar envolvê-los no próprio 

processo de EA e, assim, motivá-los para as aulas. O controlo da turma está 

diretamente ligado aos aspetos anteriores, uma vez que um bom ambiente de 

aula com alunos motivados necessita de um discurso motivante por parte do 

professor e uma estrutura de aula atrativa. 

Ao longo do processo de estágio, senti que a instrução foi um dos meus 

maiores problemas na lecionação das aulas e na transmissão de entusiasmo aos 

alunos.  

“Procurei que a minha instrução ao longo da aula fosse clara e objetiva, 

no entanto sinto que por vezes não desenvolvo as ideias como deveria e 
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a mensagem que passo aos alunos é demasiado rápida o que pode 

resultar na má compreensão pelos alunos. Assim, considero que este 

deve ter um aspeto que devo ter em conta e que, por isso, devo trabalhar 

mais através da melhor preparação da instrução da aula.”  

(Diário de Bordo, 24 de setembro, Reflexão da Aula) 

Os principais problemas originários de uma instrução pouco eficaz tiveram 

origem na minha falta de confiança de comunicar em público e do medo de 

comunicar algo de forma errada aos alunos. Sempre que iniciava o discurso para 

a turma inteira, sentia um nervosismo e um acelerar do batimento cardíaco que 

faziam tremer o meu tom de voz. Esta insegurança foi mais visível e mais intensa 

no início do ano (1º período), decrescendo há medida que o tempo foi passando, 

isto apesar de nunca deixar de estar presente. As três razões para esta 

insegurança prenderam-se, sobretudo, com lacunas ao nível do conhecimento 

do conteúdo, como o medo de dizer algo errado e ser confrontada pelos alunos 

e com o discurso pouco estruturado e pouco direto.  

De forma a combater e minimizar os danos causados pela ansiedade e 

insegurança, desafiei-me e estabeleci três grandes objetivos: 

 Nos momentos que antecediam as aulas, principalmente no dia anterior 

preparava os momentos de instrução em frente ao espelho para que esta 

fosse mais direta e mais segura e assim, o tempo de instrução fosse mais 

reduzido e não causasse tantas dúvidas.  

 No final de cada instrução, procurava questionar os alunos de forma a 

detetar se me tinham entendido e, assim, perceber se o meu discurso 

tinha sido claro e objetivo.  

 No final de cada aula e no diário de bordo, refletia um pouco sobre o que 

tinha dito, o que tinha feito e qual tinha sido a reação dos alunos à minha 

postura e instrução.  

O percurso rumo ao cumprimento destes objetivos decorreu de modo 

positivo, isto apesar de não ter conseguido preparar os momentos de instrução 

sempre que lecionava uma aula pois, por vezes a falta de tempo era impeditiva. 

Com o passar do tempo fui percebendo que o meu discurso se tornava mais 

coeso e claro, o que aumentava a minha confiança e ia diminuindo a minha 
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ansiedade nos momentos que antecediam as aulas. Deste modo, a maior 

preparação do meu discurso e o aprofundamento do conhecimento sobre as 

matérias/modalidades permitiram-me atenuar um pouco os meus níveis de 

ansiedade e insegurança. 

Considerando todo o processo instrucional é indispensável referir a 

emissão de feedback pedagógico e consequentemente a capacidade de 

diagnóstico.  

O feedback é uma ferramenta que permite ao professor fornecer 

informação ao aluno, com o objetivo de corrigir, motivar ou conduzir o mesmo à 

melhoria do seu desempenho. É através dele que o aluno compreende o que 

está a realizar e encontra a solução para a melhoria da sua performance. Desta 

forma, a aprendizagem dos alunos é condicionada pelo adequado ou não 

feedback fornecido pelo professor ou pelo colega. A capacidade de diagnóstico 

por parte do professor, torna-se assim influenciadora do processo EA dos seus 

alunos.  

A aprendizagem dos alunos foi uma das questões centrais de todo o 

processo de EA. Em diversas vezes, apesar de todo o planeamento e reflexão 

sobre a escolha das situações de aprendizagem e dos feedbacks emitidos, 

percecionei que os alunos não conseguiam evoluir como pretendia e não 

alcançavam as metas estabelecidas. A ocorrência destas situações levantou 

várias questões: a) as situações de aprendizagem estariam adequadas aos 

alunos?  b) os feedbacks emitidos, estariam direcionados para a causa do erro? 

c) as repetições seriam necessárias para haver aprendizagem? d) entre muitas 

outras relacionadas com o planeamento e os envolventes, professor e aluno. 

A capacidade de diagnóstico num professor torna-se crucial para a 

aprendizagem dos alunos. Através da observação, o professor tem de conseguir 

diagnosticar os erros e identificar a causa para conseguir emitir feedbacks 

corretivos. Ao longo do ano senti que muitas vezes os alunos não conseguiam 

evoluir, porque, apesar de eu detetar o erro, não identificava corretamente a 

causa e por isso não emitia o feedback mais adequado, não permitindo que os 

alunos progredissem.  
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O acompanhamento do processo de EA, as observações e feedbacks que 

emiti ao longo das aulas e as próprias observações dos alunos permitiram que, 

tanto eu, mas principalmente os alunos, verificássemos se os objetivos estariam 

a ser atingidos. Tal como já referi anteriormente, no caso do badminton, os 

feedbacks que emiti, não permitiram aos alunos corrigir os seus erros e melhorar 

o seu desempenho. Por outro lado, no caso da ginástica, as melhorias no 

desempenho dos alunos, foram bastante evidentes, evidenciando os feedbacks 

pedagógicos bem direcionados a problemas identificados.  

Por último e talvez um dos maiores desafios, foi a avaliação e a 

classificação dos alunos. 

 

3.1.6.3 AVALIAÇÃO VS CLASSIFICAÇÃO 

A avaliação vs classificação dos alunos foi outro grande desafio que vivi 

neste estágio. Atribuir uma nota a um aluno, tendo em conta diferentes domínios, 

era um processo difícil que me criou alguma confusão, principalmente pelo receio 

de não atribuir a nota mais justa.  

No início do ano, a minha perspetiva sobre avaliação era muito focada na 

classificação dos alunos, ou seja, na atribuição de uma nota final, isto apesar de 

todo o processo de Ensino-Aprendizagem. Neste momento, a minha opinião é 

diferente. A avaliação dos alunos é muito mais do que classificá-los, é envolvê-

los no processo, para que estejam conscientes das suas dificuldades, facilidades 

e progressos. Conhecendo os objetivos e as metas estabelecidas para o 

processo, os alunos trabalham para as alcançar e compreendem o seu 

desempenho. Entendo agora que avaliar é um processo complexo, dinâmico e 

extenso, centrado no aluno e na evolução do seu desempenho. Estas 

caraterísticas supramencionadas, materializam-se nos princípios da avaliação 

para a aprendizagem (AfL).  

O AfL busca a interligação da avaliação com a instrução da aula, para que 

as duas componentes funcionem como uma só. (Thompson & Wiliam, 2008). A 

intenção do Afl consiste em “manter os alunos no trilho da aprendizagem” e 

“requer um acompanhamento contínuo e colaborativo não apenas da parte do 

professor, mas também da parte de cada aluno e da parte dos colegas” (Graça 
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et al., 2019, pág. 63). Desta forma, “a AfL implica e requer a inclusão e 

comprometimento dos alunos com as atividades de aprendizagem.” (Graça et 

al., 2019, p. 65) 

A AFL contempla não só a relação de professor-aluno, como também a 

relação de aluno-aluno. O grande objetivo é o envolvimento dos diversos 

intervenientes para um processo de EA mais rico e vantajoso para os alunos.  

Em primeiro lugar, de acordo com William e Thompson (cit. por Graça et al., 

2019), o docente deve procurar responder a três questões essenciais: “1) Para 

onde vai o aluno? (2) Onde está agora? e (3) Como chegar lá?. 

A primeira estratégia do AfL, consiste na transmissão dos objetivos e 

partilha dos critérios de sucesso para que os alunos reconheçam a importância 

destes para o seu processo de aprendizagem. Colocar em prática esta estratégia 

foi outra das minhas grandes dificuldades ao longo das aulas. Apesar de 

explicitar devidamente os objetivos e critérios de sucesso no plano de aula, com 

o nervosismo e o pouco tempo de aula, acabava por me esquecer de partilhar 

alguns pontos importantes.  

O feedback é outra das estratégias do AfL. Neste caso, valoriza-se 

bastante a utilização do feedback dialógico, em que são os alunos os próprios 

autorreguladores do processo de aprendizagem. Isto é, o professor ou o colega 

procura ensinar o outro a entender e utilizar a informação que foi recebida 

(feedback), através do diálogo. Desta forma, há um envolvimento do próprio 

aluno na compreensão do que está a realizar e de como pode melhorar.  

Ao longo das aulas fui utilizando o questionamento para perceber se os 

alunos tinham entendido o objetivo de cada exercício. Diversas vezes notei que 

os objetivos não estavam claros na cabeça dos alunos, o que me fez perceber 

que a minha instrução não estava a ser coerente. Desta forma, explicava 

novamente e no final da aula fazia uma reflexão com os alunos, reforçando os 

objetivos de cada uma das matérias abordadas. De acordo com o que ia 

observando e ouvindo por parte dos alunos, ia detetando os pontos de maior 

dificuldade dos mesmos e no planeamento da aula seguinte focava as situações 

de aprendizagem nos pontos críticos referidos pelos alunos. O feedback entre 

pares, principalmente na modalidade de voleibol, foi outra estratégia utilizada 
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para que os melhores alunos ajudassem os colegas com mais dificuldades. Em 

algumas situações isto funcionou, no entanto na maioria delas os alunos não se 

interessavam por emitir feedback aos colegas. Isto deveu-se, sobretudo, ao facto 

de os alunos mais hábeis, ficarem desmotivados por não conseguirem realizar o 

exercício. Procurei ainda criar situações de exercitação com níveis distintos para 

que tanto os alunos com mais dificuldades como os alunos com menos, 

pudessem melhorar o seu desempenho e manterem-se motivados. 

A autoavaliação é outra das grandes estratégias para levar os alunos a 

serem os próprios condutores do seu processo de aprendizagem. Deste modo, 

em NE, elaborámos uma ficha de autoavaliação na modalidade de ginástica 

(anexo 5) e alguns questionários, através da plataforma Google Forms (2º 

período), que visavam a autoavaliação dos alunos nas diversas modalidades, 

andebol, voleibol, atletismo, ginástica, condição física e dança. Estas fichas 

tinham como grande objetivo perceber se os alunos tinham consciência do seu 

desempenho a nível técnico e tático e se identificavam os objetivos que tinham 

alcançado e os que ainda tinham de trabalhar para alcançar. A elaboração dos 

questionários teve em conta a simplicidade e os assuntos abordados nas aulas 

para que os alunos não tivessem dúvidas sobre o que responder e como 

responder. Estes questionários permitiam não só o registo em diversos 

momentos, para que o próprio aluno verificasse a sua evolução ao longo de todo 

o processo, mas também, uma comparação entre a visão do aluno e a visão da 

professora. Por sua vez, a comparação das duas opiniões, permitia identificar os 

aspetos coincidentes e divergentes, de forma a que os pontos divergentes 

fossem clarificados para que houvesse melhoria do desempenho e postura dos 

alunos na aula.  

Apesar da minha insistência sobre a importância de os alunos 

reponderem aos inquéritos de autoavaliação, cerca de 25% não respondeu. Os 

alunos que não responderam foram, principalmente os que não demonstravam 

grande interesse nas explicações e reflexões das aulas e que apenas queriam 

jogar para se divertirem sem terem em conta o seu processo de EA, 

nomeadamente, a melhoria da técnica e da tática e a aquisição de cultura 

desportiva. Por outro lado, os restantes alunos ficaram mais conscientes sobre 

o seu desempenho nas diferentes matérias e refletiram sobre os pontos críticos 



100 

de algumas habilidades técnicas no caso do andebol e do voleibol. No caso da 

aptidão física, os alunos refletiram sobre as mudanças positivas que sentiram, 

com a aplicação do programa de treino, nas diferentes capacidades. Assim que 

se sentiam mais flexíveis ou com mais resistência, faziam os exercícios com 

mais afinco e motivação. No caso do atletismo e da ginástica, os alunos 

conseguiam detetar os erros que cometiam e no momento de exercitação da 

aula, já sabiam os aspetos chave que tinham de melhorar.  

A heteroavaliação é outro dos pontos chave do AFL pois, permite 

aprender pela observação do outro e criar pontes de cooperação entre os alunos 

no processo de EA. Neste caso, são os próprios alunos que cooperam e 

interagem entre si para fortalecer os processos de aprendizagem e, assim, 

contribuir para a sua evolução. A incorporação da heteroavaliação estava 

prevista para o 3º período, no entanto não foi possível devido à suspensão das 

aulas presenciais.  
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3.1.7 O DESAFIO DO ENSINO À DISTÂNCIA 

Com o aparecimento do vírus COVID-19 por todo o mundo, houve a 

necessidade de alterar muitos aspetos do quotidiano de forma a minimizar o 

contágio populacional. Nas instituições educativas o contacto direto entre 

professores, alunos e funcionários é inevitável, o que eleva substancialmente o 

risco de contágio. Neste sentido, a área da educação sofreu bastantes 

alterações. 

A passagem de aulas presenciais para aulas à distância foi a solução 

encontrada, para que os alunos continuassem a aprender e o processo de EA 

não ficasse totalmente comprometido. Num curto espaço de tempo, as escolas 

tiveram de se adaptar e, os docentes foram obrigados a lecionar aulas via online 

e a utilizar os meios audiovisuais para complementar as lacunas que surgiram 

desta alteração de paradigma. Desta forma, como refere Carvalho (2020), os 

professores que, na sua maioria, já utilizavam o blended learning ou ensino 

híbrido, que se baseia na combinação de métodos de ensino presencias e por 

via online (Araújo e Vilaça, 2016), viram-se obrigados a trocar a sala de aula pelo 

ambiente virtual. Todas estas mudanças vivenciadas pela comunidade 

educativa, resultaram numa nova perspetiva sobre o papel dos professores na 

sociedade e na descoberta de novas bases de contacto entre professores e 

alunos.  

A interatividade entre professores e alunos, permitiu uma participação 

mais ativa dos alunos, uma vez que estes forneceram algumas orientações sobre 

as ferramentas digitais que foram imprescindíveis para um bom desenrolar das 

aulas online.  

Tendo em conta que a profissão docente implica um constante 

acompanhamento da evolução do mundo e da sociedade em geral, esta situação 

de pandemia veio colocar à prova as capacidades dos professores. Deste modo, 

os professores tiveram de se adaptar de forma rápida e inovadora à situação, 

para que a aprendizagem dos seus alunos não ficasse comprometida. A 

criatividade e as capacidades de adaptação e inovação tornaram-se assim, 

fulcrais para a continuação do processo de ensino.  
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Numa outra perspetiva, a situação de quarentena obrigatória originou 

alguns dissabores para o desenrolar do processo de EA. O facto de não existir 

contacto direto entre alunos e professores não permitiu a realização de tarefas 

dinâmicas em grupos ou pares na sala de aula. Além disso, o foco das aulas da 

maioria dos professores passou a ser a apresentação da matéria e a atribuição 

de tarefas ou fichas de trabalho, envolvendo muito pouco os alunos neste 

processo de EA. Outro dos problemas, deve-se sobretudo pelo corpo docente 

ser bastante envelhecido e não possuir experiência na utilização de tecnologias, 

nomeadamente, no manuseamento de plataformas virtuais (Gonçalves, 2019). 

A falta de material tecnológico por parte das famílias, foi um dos grandes 

problemas do ensino à distância (Ferreira e Barbosa, 2020). Apesar de as 

escolas procurarem inverter estas situações e reunirem matérias para 

empréstimo, nem sempre conseguiram atender a toda a população. Estas 

situações causavam bastantes problemas, uma vez que o ensino à distância é 

totalmente dependente de mecanismos audiovisuais para a existência de 

comunicação, o que comprometia o processo de EA. 

No caso da EF, o ensino à distância causou bastantes barreiras e 

inconveniências. Atendendo ao facto, de esta ser uma disciplina 

maioritariamente prática, em que os alunos exercitam os movimentos e praticam 

as diferentes modalidades em grupos ou equipas, as alterações tiveram de ser 

drásticas. Na escola cooperante onde estagiei, a maioria dos professores de EF 

optou por direcionar as aulas para a única componente prática da disciplina que 

era possível realizar em casa e individualmente, a aptidão física. Alguns deles, 

resolveram também atribuir trabalhos escritos sobre as modalidades que iriam 

ser abordadas ao longo do terceiro período. 
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3.1.7.1 DA TOMADA DE DECISÃO À OPERACIONALIZAÇÃO 

DAS AULAS NÃO PRESENCIAIS 

Dada a conjuntura vivida nos meses de março, abril, maio e junho, que 

obrigou ao confinamento e à quarentena obrigatória, as aulas presenciais foram 

suspensas e o ensino passou a ser à distância, pela via online. Considero que 

esta situação apesar de ser inesperada e diferente do habitual, veio pôr à prova 

a profissão docente e revela que somos capazes de nos adaptar à mudança.  

“Este ensino à distância vem provar que o ser humano consegue, nas 

situações mais difíceis, arranjar soluções para que todo o processo 

continue e evolua. Toda esta mudança de hábitos trouxe aspetos positivos 

e negativos. O facto de os alunos manipularem bastante bem as 

tecnologias acabou por facilitar o processo de comunicação com os 

professores.” 

(Diário de Bordo, Reflexão das aulas de 17, 19, 24 e 29 de Março de 2020) 

As últimas duas semanas do segundo período já foram lecionadas neste 

panorama. A tomada de decisão acerca do que fazer nestas duas semanas que 

faltavam para o término 2º período, teve que ser tomada num curto espaço de 

tempo, pelo que reunimos em NE e decidimos que o melhor seria lecionar os 

restantes temas da “dica da aula”, entregar aos alunos em cada uma das aulas 

uma espécie de inquérito sobre o tema abordado através da plataforma 

Classroom. e continuar a realizar o programa de treino da aptidão física, de forma 

assíncrona, três vezes por semana. Assim, as componentes relativas ao 

conhecimento e à prática de exercício físico foram a opção para, estas quatro 

aulas, apelando ao trabalho autónomo e independente dos alunos. 

“Comparando estas aulas online com as aulas práticas, é evidente que as 

segundas são muito mais atraentes e motivantes não só para mim como 

para os alunos. Nas aulas online os alunos tinham uma tarefa teórica e 

outra prática para realizarem, no entanto eu apenas conseguia verificar 

se os alunos completavam o questionário da aula. De modo, a que os 

alunos realizassem o programa de treino procurava motivá-los mandando-

lhes mensagens positivas e desafiantes, e pedia-lhes que me 
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informassem quando fizessem o treino, no entanto existia a grande 

possibilidade de os alunos faltarem à verdade e não o fazerem.” 

(Diário de Bordo, Reflexão das aulas de 17, 19, 24 e 29 de Março de 2020) 

O modo como lecionei estas aulas, não foi ao encontro do que pretendia, 

uma vez que sentia que a parte fundamental da disciplina, de acompanhar os 

alunos na prática de exercício físico com objetivos concretos e delineados, não 

estava a ser cumprida. Creio que foi a solução mais rápida que encontramos, 

isto tendo em conta que tivemos apenas um fim de semana para planear e 

construir os questionários. 

Assim que as aulas terminaram, foi necessário proceder à árdua tarefa de 

avaliar os alunos e atribuir-lhes uma classificação. Para classificar os alunos, 

precisava de uma série de classificações referentes à parte prática, outra nota 

referente ao teste escrito e outra relacionado com a parte atitudinal na sala de 

aula. Ao longo do período, fui registando o que observava na aula e foi com base 

nisso que classifiquei os alunos. As avaliações sumativas permitiriam clarificar 

um pouco os registos efetuados, contudo apenas consegui realizar uma das 

quatro avaliações sumativas, não permitindo que fizesse essa ponderação. O 

teste escrito também não foi realizado e a decisão final foi substituir a nota do 

teste pela média das avaliações práticas. Desta forma, as classificações dos 

alunos basearam-se em dois parâmetros: a observação de sala de aula (30%), 

que incluía o empenho, o interesse e o respeito demonstrados pelos alunos ao 

longo das aulas do aluno e a parte prática das aulas (70%), que se refere ao 

desempenho motor dos alunos nas diferentes modalidades. Não sei se foi a 

forma mais justa ou mais acertada de o fazer, no entanto em reunião de área 

curricular consideramos que era a melhor decisão a tomar.  

Durante a preparação do 3º período, surgiram novas indicações do 

ministério. Foi decidido que, todos os anos escolares, à exceção dos 11º e 12º 

anos de escolaridade, manteriam as aulas num regime não presencial e que a 

avaliação decorreria normalmente, tendo por base todo o trabalho desenvolvido. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, o ministério clarificou que “as 

classificações a atribuir em cada disciplina têm por referência o conjunto das 

aprendizagens realizadas até ao final do ano letivo, incluindo o trabalho realizado 

ao longo do 3.º período, independentemente da modalidade utilizada, sem 
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prejuízo do juízo globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos 

alunos.”10 O planeamento do 3º período foi mais pensado e ponderado para que 

fosse ao encontro do principal objetivo da disciplina: manter os alunos ativos 

através da realização de exercício físico Desta forma, após conversarmos em 

NE, chegamos à conclusão que o melhor seria construir diferentes planos de 

treino para as várias semanas e realizá-los em sessões síncronas através do 

Zoom com os alunos.  

“O facto de puder ver os alunos, não todos, apenas os que ligaram a 

câmara , permitiu-me um contacto muito mais direto e interessante do que 

as aulas online que lecionei no 2º período. A diferença está no modo como 

estruturamos as aulas e em como as pensamos pois, no 2º período as 

aulas tinham caráter teórico e prático enquanto que as do 3º período 

visam apenas a prática do exercício físico, a componente fundamental 

para o bem estar físico e mental dos alunos neste tempo de quarentena.” 

(Diário de Bordo, 20 de abril de 2020, Reflexão das aula) 

Em comparação com os outros dois períodos, o terceiro sofreu alterações 

relativas ao horário das aulas e aos critérios de  avaliação. Decidimos em NE 

que o melhor seria, procurar manter os alunos ativos e motivá-los para a prática 

regular de exercício físico. Neste sentido, focamos a nossa intervenção no 

desenvolvimentos das capacidades de força, flexibilidade e aptidão 

cardiorespiratória dos alunos. Em cada semana, os alunos começaram a ter uma 

aula síncrona e duas assíncronas. Na primeira, eu realizava o plano de treino 

com os alunos e chamava-os à atenção para os pontos-chave da realização dos 

diferentes exercícios. Nas outras duas aulas, os alunos realizavam o plano de 

treino fornecido no início da semana de forma totalmente autónoma.  

Os sentimentos vividos na primeira aula estavam muito direcionados para 

a ansiedade e para o medo de falhar. Apesar de já ter dado diversos treinos de 

ginástica acrobática via online não sentia que um treino fosse equiparado a uma 

aula. Sentia que as aulas traziam uma maior responsabilidade 

comparativamente aos treinos, talvez por ter pouca experiência em lecionar 

                                            
10 Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril, capítulo 2, artigo 8º, ponto 2 
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aulas e, por isso recear não conseguir responder às questões que os alunos 

poderiam colocar, criando algum momento constrangedor. 

“Estava tão nervosa com medo de dizer algo errado ou de não aguentar 

realizar o plano e corrigir os alunos simultaneamente.(…) A parte prática 

da aula foi diferente de tudo o que já fiz mas bastante interessante. (…) 

Em alguns momentos senti dificuldade em coordenar e executar tudo ao 

mesmo tempo, principalmente porque por vezes, sentia uma secura na 

garganta que me impedia de falar e me obrigava a parar e a beber água” 

(Diário de Bordo, 20 de abril de 2020, Reflexão da aula) 

 

Uma das minhas grandes preocupações nesta aula foi explicar 

devidamente aos alunos a importância de realizar exercício físico de forma 

regular para o seu bem estar. O meu discurso tinha também como finalidade 

promover o gosto pelo exercício físico para que os alunos adquirissem hábitos 

de exercício físico regulares.  

 “Aproveitei também para apelar à prática de exercício físico de forma 

regular para que esta ajudasse os alunos no seu bem-estar físico e 

principalmente psicológico. De forma estratégica pedi-lhes que me 

enviassem os planos de treino que tinham feito, seja o plano enviado pelo 

treinador, seja um vídeo encontrado no youtube, ou outro qualquer para 

que eles se sentissem mais influenciados para realizar exercício físico e 

se sentissem na obrigação de cumprir algo para me enviar. Desta forma 

pretendia formar um fio condutor entre mim e os alunos para que todos se 

mantivessem ativos.” 

(Diário de Bordo, 20 de abril de 2020, Reflexão da Aula) 

 

Nas quatro primeiras semanas atribuí a tarefa de os alunos definirem 

objetivos individuais, que teriam de enviar para mim. O propósito  foi 

comprometê-los com o treino, criando uma rotina de prática de exercício físico e 

estimulando a motivação e o desejo dos alunos em melhorar as suas 

capacidades. Apresento, em seguida, alguns dos objetivos redigidos pelos 

alunos, nas diferentes semanas do 3º período: 
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“Os meus objetivos para esta semana são realizar  o plano de exercícios 

4 vezes , com pelo menos 30 minutos de duração. Quero chegar a um 

mínimo de duas horas semanais de exercício físico. O meu principal 

objetivo  é conseguir chegar ao final dos 30 minutos muito menos cansada 

do que já fico com este plano, pois percebo que da nossa turma sou uma 

das únicas que fica assim tão cansada, e isso deixa-me desiludida comigo 

mesma, porque parece que não consigo progredir.” 

(Aluno M, 2ª semana  do 3º período) 

“Objetivos: realizar o plano de aula pelo menos 3 vezes por semana 

(contando com  a aula síncrona); realizar pelo menos 20 minutos de 

exercício físico todos os dias; diminuir o tempo utilizado na realização do 

plano destas 1ª e 2ª semanas)” 

(Aluno J, 3º semana do 3º período) 

“Objetivos: para esta semana: correr 6/7 km todos os dias da semana; 

alongar sempre depois do treino; fazer 3 vezes por semana, duas séries 

do plano de treino” 

(Aluno F, 3ª semana do 3º período) 

“Objetivos/Metas: fazer uma caminhada ou corrida todos os dia; fazer o 

plano de treino da professora pelo menos 4 vezes por semana (2ª, 4ª, 6ª 

e domingo)” 

(Aluno I, 3º semana do 3º período) 

Nas semanas seguintes, o objetivo da tarefa alterou-se, os alunos 

escreveram os seus objetivos mas não os enviaram. Esta alteração permitiu dar 

mais autonomia aos alunos, responsabilizando-os pela planificação e 

cumprimento dos objetivos. 

A tarefa de atribuir aos alunos a responsabilidade de definir objetivos, de 

enviar semanalmente e realizar uma pequena reflexão no final de cada semana, 

teve na minha perspetiva efeitos positivos. Para alguns alunos serviu como 

estratégia de motivação para realizarem os planos de treino para melhorarem as 

suas capacidades físicas - a força, a flexibilidade e a aptidão cardiovascular. 

Alguns alunos pediram-me inclusive, alguns planos de treino direcionados para 

uma capacidade que consideravam ter níveis mais baixos. Nas duas situações 
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ocorridas solicitei-lhes um plano de treino de flexibilidade e outro direcionado 

para a capacidade cardiovascular.  

As aulas online trazem também alguns dissabores para o professor. Do 

que fui observando ao longo das aulas, verifiquei que alguns alunos sentiam 

bastante falta do contacto social entre pares que existia nas aulas de EF 

demonstrando desmotivação. Associado a esta sentimento e, ao facto de 

estarem bastante tempo em quarentena, isolados da sociedade, muitos deles 

acabavam por desligar a câmara e o microfone, revelando desinteresse. O facto 

de eu não conseguir comunicar, ver ou corrigir esses alunos, dificultava a minha 

ação e não me permitia contactar com eles e tentar motivá-los. Para além de que 

a presença do aluno ficava um pouco em dúvida pois, se o aluno não respondia 

às perguntas do professor e não era visto, gerava uma situação de desconfiança.  

 “Nesta aula senti que a maioria dos alunos desligou a câmara de forma 

propositada para que eu não soubesse que não estavam a realizar a aula. 

Esta situação deixou-me um pouco triste pois demonstra desinteresse por 

parte destes e atribuição de pouca importância às aulas de educação 

física.”  

 (Diário de Bordo, 4 de maio de 2020, Reflexão da aula) 

Tendo em conta a alteração dos critérios de avaliação “que indica que a 

nota do 3º período pode ser superior ou inferior que a do período anterior, se o 

aluno não se empenhar nas tarefas pedidas nem comparecer nas aulas.” (Diário 

de Bordo, 13 de maio de 2020, Reunião Geral de Professores), no início de uma 

das aulas expliquei aos alunos a importância da frequência das aulas de EF e 

do cumprimento das tarefas solicitadas.  

 

“No início da aula deixei um aviso aos alunos dizendo que as tarefas eram 

para cumprir e as aulas de educação física eram para ser levadas a sério. 

Salientei também que no final do período haveria uma nota e que o 

cumprimento das tarefas, a assiduidade e o empenho seriam 

fundamentais para a minha ponderação. Resolvi ter esta conversa com a 

turma, dado que alguns deles tem dado muito pouca importância às aulas 

de educação física e até me tentam enganar desligando a câmara e o 

microfone. Assim que fiz esta chamada de atenção, o número de alunos 
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com câmara e a realizar exercício físico aumentou bastante face às 

semanas anteriores.” 

(Diário de Bordo, 11 de maio de 2020, Reflexão da Aula)  

Na última semana de aulas, os alunos realizaram e enviaram-me uma 

reflexão de balanço sobre todo este processo de aulas online e sobre a 

concretização ou não dos seus objetivos. Ao analisar as reflexões dos alunos, 

verifiquei que a maioria deles, notou melhorias da condição física, principalmente 

ao nível da força e da aptidão cardiovascular. De acordo, com as ilações 

mencionadas pelos alunos, a criação de rotinas e a procura pelo cumprimento 

dos objetivos semanais resultou no aumento da motivação destes e, 

consequentemente, ajudou no bem-estar físico e mental dos mesmos, 

aumentando os níveis de felicidade destes. Um dos alunos da turma, fez 

inclusive, a ligação entre os princípios de treino abordados nas dicas das aulas 

com o seu planeamento de treino, revelando interesse, atenção e compreensão 

pelas matérias teóricas lecionadas. Seguidamente, apresento alguns exemplos 

de reflexões elaboradas pelos alunos que salientaram as vantagens e 

desvantagens de estabelecer metas e objetivos e criar hábitos regulares de 

exercício físico. 

 “O meu plano de treino teve início no 3º período, apesar de ter vindo a ser 

modificado ao longo do tempo. Esse plano consiste em realizar, 6 dias por 

semana, exercícios focados no melhoramento da minha condição física 

geral (força, flexibilidade e parte cardiovascular). No início, apenas fazia 

uma corrida de 30 minutos, o que, ao fim da semana, reparei que não era 

suficiente, tendo, por isso, acrescentado na segunda semana diversos 

exercícios, alguns dos quais inspirados na aula que eu tinha grandes 

dificuldades a fazer. A partir desse momento, comecei a sentir ligeiras 

diferenças. Comecei a sentir-me mais motivado a treinar e mais contente 

comigo mesmo e mais capaz de fazer certos exercícios que antigamente 

achava muito difícil. Há medida que as semanas passavam eu ia 

acrescentando exercícios mais difíceis, sentindo menos dificuldades e 

vendo que estava mais em forma. Durante as aulas, esse progresso foi 

também percetível, pois, antigamnete, acabava as aulas muito cansado, 

mas com o passar do tempo esse cansaço foi diminuindo. No fim de todas 
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as semanas, sinto-me muito melhor, não só, a nível físico, mas também, a 

nível psicológico.” 

(Aluno R, Reflexão) 

 

“Efetivamente, consegui cumprir o meu plano e alcancei os meus 

objetivos, realizando os exercícios pensados em quase todos os dias. As 

únicas exceções foram no dia 12/05, que não fiz passadeira por me ter 

esquecido completamente, e no dia 2/05, que não fiz passadeira por causa 

de dores na zona dos gémeos. Pessoalmente, eu estou muito contente com 

o resultado. Nunca pensei em fazer tanto exercício físico antes e achei 

que foi uma experiência agradável. Consegui, efetivamente, adquirir 

mais resistência e músculo e perder peso. Também comecei a 

preocupar-me um pouco mais com o que como. Não foi nada de mais, 

apenas andei a por um pouco menos de arroz no prato e a parar de fazer 

mini-asneiras (como comer uma bolacha depois do almoço). Também me 

sinto ligeiramente mais feliz e alegre do que no início da quarentena, antes 

do plano. Quanto à alteração da quantidade de dias que fazia o treino da 

aula, não sei se foi a causa, no entanto sei que, desde a alteração, os 

músculos tensos e a azia melhoraram bastante. Em conclusão, consegui 

atingir as minhas expectativas e achei a experiência muito interessante, 

deixando-me até com vontade de continuar algo semelhante durante o 

verão.” 

(Aluno B, Reflexão) 

 

“Desde o início do 3º período que tenho feito um plano de treino que 

consiste em realizar 6 treinos por semana (a contar com o que faço na 

aula). Cada treino incluía os exercícios de condição física e de flexibilidade 

que fazia nas aulas no 2º período, mais um treino de membros superiores 

(bíceps e ombros/ tríceps e costas/ abdominais e dorsais) e membros 

inferiores (gémeos/ quadris e coxas/ glúteos e coxas). O plano tem o 

objetivo de, não só melhorar a minha condição física, mas também 

promover o meu bem-estar mental. Posso dizer que até agora estes 

treinos têm cumprido os seus objetivos, pois eles ajudaram-me a criar 
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rotinas durante a quarentena e também fizeram com que eu aumentasse 

a força (que era a parte onde os meus treinos eram mais focados) e a 

flexibilidade, no entanto, trabalham menos a parte cardiovascular. Na 

realização deste plano tive em conta o princípio da intensidade, da 

progressão e da continuidade, sendo que tenho aumentado a 

dificuldade dos exercícios semanalmente, exceto nestas últimas 

semanas, pois o ritmo desse aumento já estava muito acelerado. Uma das 

suas desvantagens é que apesar de aumentar o número de repetições ao 

longo do tempo, quase nunca mudei os tipos de exercícios que fazia, ou 

seja, aquilo que fazia à 4 semanas atrás continuo a fazer agora, a única 

coisa que varia é o número de vezes que o faço. Graças a ele já consigo 

fazer mais do dobro de repetições das que fiz em relação à primeira 

semana. Para além disso, notei um aumento da massa muscular e da 

força e já consigo fazer alguns exercícios de flexibilidade muito melhor.  

(Aluno P, Reflexão) 

 

Com a proposta do processo de elaboração de objetivos e de reflexão sobre 

a realização dos mesmos pretendia fomentar e desenvolver, não só o gosto pelo 

exercício físico associado à prática regular, como também, as capacidades 

reflexivas, autónomas e críticas dos alunos. Após a análise efetuada, considero 

que as tarefas influenciaram positivamente os alunos, indo ao encontro dos 

objetivos que tinha planeado para este período.  

Com o término do 3º período , surgiu o grande momento de atribuir uma 

classificação final a cada um dos alunos. Tendo em consideração, a conjuntura 

vivida, a escola redefiniu os critérios de avaliação e considerou que os 

parâmetros que deveriam ser avaliados na disciplina de EF eram os seguintes: 

a assiduidade, a participação e a qualidade com que os alunos realizavam as 

tarefas e participavam nas aulas síncronas. Deste modo, ficou decidido que a 

nota a atribuir seria a mesma do período anterior, contudo os alunos que 

obtivessem muito bom nos 3 critérios supramencionados teriam mais um valor, 

enquanto que os alunos que tivessem muito insuficiente em todos os parâmetros 

ser-lhes-ia retirado um valor. A manutenção das classificações foi a estratégia 
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encontrada para que os alunos não fossem prejudicados e conseguissem 

melhorar o seu desempenho. 

Em termos gerais, considero que apesar de todos os obstáculos, o 

trabalho de equipa foi bastante positivo, uma vez que os alunos continuaram a 

responder de forma proveitosa aos estímulos. Por isso, julgo que a minha 

adaptação à conjetura foi bastante positiva quer pela envolvência demonstrada 

pelos alunos como pela diversidade de estratégias utilizadas. 

 

  



113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÕES COM 

A COMUNIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 

 

  



115 

3.2.1 ATIVIDADES DESPORTIVAS 

O grupo de EF da ESAG desenvolveu ao longo do ano letivo diversas 

atividades extracurriculares com o grande objetivo de envolver e promover a 

prática de exercício físico nos alunos. 

Nos dias de hoje, sabendo que a taxa de sedentarismo tem aumentando 

gradualmente em todo o mundo, é fundamental que as escolas realizem estas 

atividades de promoção desportiva. Estas atividades promovem o gosto pelo 

desporto, evidenciam os benefícios da prática regular de exercício físico ao nível 

da saúde e bem-estar, fomentam a inclusão e socialização, contribuem para o 

enriquecimento cultural e para a transmissão de valores.  

Para além disso, sabe-se que nem todos os alunos têm a possibilidade de 

realizar exercício físico fora do contexto escolar, devido aos custos que a 

inscrição e frequência num clube ou num ginásio acarretam no orçamento 

familiar e que muitas vezes, não é suportável. Desta forma, a escola age em 

função de todos os alunos e oferece diversas possibilidades de prática 

desportiva para que a comunidade escolar se mantenha ativa e saudável.  

No quadro 6, estão representadas todas as atividades desportivas 

organizadas pelo grupo de EF em que estive envolvida ao longo do ano e 

respetivas datas. 

 

ATIVIDADES DESPORTIVAS INTERNAS DA ESCOLA 

Dia Europeu do Desporto 25 de Setembro de 2019 

Torneio de Basquetebol 4 e 11 de Dezembro de 2019 

Corta-Mato Escolar 17 de Dezembro de 2019 

MegaSprinter 22 de Janeiro de 2020 

 

 

 

 

Quadro 6 -  Quadro de Atividades Desportivas Internas da Escola 
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Balanço Geral Das Atividades 

A participação nas atividades extracurriculares permitiu-me uma interação 

com professores e alunos que de outra forma não conseguiria. O ambiente 

gerado na maioria das atividades foi bastante positivo, permitiu-me socializar 

com diferentes professores de educação física, levando-me a conhecer um 

pouco mais de cada um e novas perspetivas de ver o ensino e a profissão de 

professor. Possibilitou-me também momentos de confraternização com os 

alunos, principalmente com a turma residente, dado o clima de festividade 

gerado em cada um dos eventos. 

A minha participação no torneio de basquetebol tornou-se um desafio, 

uma vez que a comunicação entre professores organizadores foi muito 

deficitária. Não existiam tarefas definidas e cada um dos professores tinha uma 

visão diferente de como atuar, originando problemas de comunicação no 

desenrolar da prova. Desta forma, a organização dos torneios realçou-me a 

importância da necessidade de um bom trabalho em equipa, para que os eventos 

ocorram devidamente, sem percalços e com as tarefas devidamente 

organizadas e distribuídas. O fator da comunicação torna-se assim, 

imprescindível no alcance de um consenso de decisões prévio à prova, para que 

no momento tudo se desenrole como o previsto.  

As atividades desportivas proporcionadas pela escola revelaram-se 

fulcrais para a formação dos alunos, tendo em conta os diversos valores morais 

passados. No torneio de basquetebol evidenciaram-se valores como a 

cooperação, o espírito de equipa e a comunicação entre os diferentes elementos 

das equipas, com o grande objetivo de jogar bem para ganhar. Nos casos do 

corta-mato escolar e do megasprinter, apesar de serem provas individuais e de 

muitos alunos terem o objetivo de vencer, providenciaram-se ambientes de 

cooperação e respeito entre toda a comunidade, professores, alunos 

participantes e alunos organizadores.  

Considero que a participação nestas atividades foi uma mais-valia para a 

minha formação, permitiu-me vivenciar ainda mais a profissão, uma vez que no 

contexto fora da sala de aula, as experiências atingem maiores amplitudes e 

tornam-se mais marcantes. 
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3.2.1.1 DIA EUROPEU DO DESPORTO  

O dia europeu do desporto foi a primeira grande atividade organizada pelo 

grupo de EF. O objetivo geral do evento consistiu na aquisição de hábitos 

alimentares saudáveis e na promoção da prática de exercício físico diário. Para 

os 7º, 9º, 10º, 11º anos de escolaridade realizaram-se atividades práticas 

específicas pensadas de acordo com os conteúdos programáticos da disciplina 

de EF, ou seja, sabendo que o 10º ano de escolaridade deve aprender como 

realizar o suporte básico de vida, a escola preparou uma formação teórico-

prática sobre este conteúdo para os alunos deste ano escolar. O 7º ano teve 

sessões de enfermagem com medições de valores como a tensão arterial, o IMC 

e a glicemia; o 9º ano assistiu a palestras de nutricionistas sobre alimentação 

saudável; o 10º ano realizou um curso de suporte básico de vida com 

enfermeiros do hospital militar; e, por último, o 12º ano teve uma palestra sobre 

oncologia e exercício. 

O grupo de EF preparou também algumas atividades para todas as turmas 

da escola, com o objetivo da realização de um ou vários momentos de exercício 

físico. Todas as turmas com um professor acompanhante realizaram uma 

caminhada pela escola de aproximadamente 50 minutos. Outra atividade 

preparada, sem caráter obrigatório e aberta a toda a comunidade escolar foi a 

realização de aulas de ritmos e de body combat no espaço exterior, que 

permitiam um elevado gasto calórico e um bom momento de diversão. 

A minha experiência neste dia foi bastante reduzida, uma vez que, apenas 

acompanhei a minha turma na realização da caminhada.  

“A única atividade que consegui participar com os alunos foi a caminhada 

das 8h15 às 9h10. O percurso consistia pela passagem de diversos locais 

interiores e exteriores na escola, alguns deles nas condições normais 

escolares não permitem a passagem dos alunos. Considero esta iniciativa 

interessante, no entanto penso que se deveria ter colocado algumas 

etapas ou atividades durante a caminhada, pois tornou-se num caminho 

repetitivo e com uma cadência monótona” 

(Diário de Bordo, 25 de setembro de 2019, Dia Europeu do Desporto) 
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O que retirei desta pequena experiência, nomeadamente, pelo discurso 

dos alunos é que estes não se sentiam muito atraídos para a atividade devido à 

monotonia que o percurso adquiriu e à falta do fator surpresa. 

“Através dos testemunhos dos alunos que fui ouvindo, percebi que os 

alunos consideraram a atividade sem sentido e não entenderam o 

significado da mesma. Julgo que esta atividade tinha interesse e tinha um 

objetivo, mas penso que não foi executada nas melhores situações e que 

por isso, o objetivo não foi alcançado pela maioria.” 

(Diário de Bordo, 25 de setembro de 2019, Dia Europeu do Desporto) 

Apesar de alguns aspetos organizativos irem de encontro às expectativas 

dos alunos, acredito que as atividades em todo o seu conjunto, trouxeram aos 

alunos benefícios pois contribuíram para o desenvolvimento do seu pensamento 

e sensibilizaram para a prática regular de exercício físico, tendo em conta a 

influência desta para a saúde. 

 

3.2.1.2 TORNEIO DE BASQUETEBOL 3X3 

O torneio de basquetebol foi o primeiro torneio interturmas deste ano 

letivo. Tendo em conta que a realização de um torneio desta dimensão, que 

envolve alunos de todos os anos escolares e que exige um elevado dispêndio 

de tempo foi necessário dividir o torneio em dois dias de semanas diferentes, 

mas consecutivas. A primeira parte do torneio ocorreu para os 7º,10º e 11º anos 

e a segunda parte para os restantes anos escolares.  

A minha participação na organização no torneio não foi prévia, uma vez 

que não pertencia ao grupo organizador, no entanto nos dias de atividade 

participei ativamente em todas as funções que me eram pedidas. 

“Nós estagiárias, apesar de não termos participado na preparação prévia 

do torneio, estivemos em todos os momentos deste, ajudando na 

organização das equipas, na preparação de jogos, no acompanhamento 

dos árbitros e juízes de mesa, na contagem de pontos e até na introdução 

de resultados no computador.”  

(Diário de Bordo, 4 de dezembro de 2019; Torneio de Basquetebol 3x3) 
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A organização deste torneio foi algo que ficou aquém do esperado, pois 

os professores organizadores não prepararam previamente as fichas de jogo, a 

rotação das equipas, entre muitos outros aspetos e pormenores que poderiam 

fazer toda a diferença.  

“Nada estava preenchido e preparado, a lista de alunos inscritos ainda era 

incerta e não havia registo com o nome dos alunos jogadores e alunos 

árbitros ou juízes de mesa, o que fez com que os primeiros quarenta e 

cinco minutos fossem um processo lento” 

(Diário de Bordo, 4 de dezembro de 2019, Torneio de Basquetebol 3x3) 

Relativamente ao ambiente proporcionado aos alunos, senti que apesar 

da organização não ter sido a melhor não impediu que os alunos se 

apresentassem bastante contentes, motivados e entusiasmados, para participar 

e para dar o seu melhor em cada um dos jogos. Tantos os jogadores como os 

árbitros ou os juízes de mesa mostraram-se sempre empenhados e felizes pela 

participação no torneio, o que demostra que os alunos atribuem significados aos 

eventos desportivos organizados pela escola. 

 

3.2.1.3 CORTA-MATO ESCOLAR 

O corta-mato escolar foi o evento de desporto escolar em que estive mais 

envolvida, uma vez que o NE integrava a comissão organizadora. A preparação 

deste evento começou com bastante antecedência de forma a pensar 

meticulosamente nos diversos aspetos organizativos: prémios, parcerias com 

empresas, alimentação para participantes, organização do circuito de prova 

entre outros aspetos. O primeiro passo era a elaboração do cartaz promotor do 

evento (figura 4) e o NE era o responsável pela sua elaboração. Este era alusivo 

ao atletismo, especificamente às corridas de longa duração e tinha como objetivo 

dar a conhecer aos alunos os campeões portugueses destas especialidades. 
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 Figura 4 – Cartaz Corta Mato 

No dia 17 de dezembro de 2019 foi o dia do evento e as tarefas 

organizacionais encetaram bem cedo. A primeira tarefa do NE foi preparar os 

lanches para os participantes. 

“A manhã iniciou bem cedo por volta das 8 horas, na cantina com os 

alunos da turma G a preparar o pão com manteiga para todos os 

participantes e colaboradores do evento. Nós as três, dividimos os alunos 

da turma em três grupos e criamos três linhas de montagem diferentes, 

uns cortavam o pão, outros barravam a manteiga e os últimos guardavam 

os pães prontos.” 

(Diário de Bordo, 17 de dezembro de 2019, Corta-Mato Escolar) 

Assim que a tarefa dos lanches terminou, dirigi-me ao pavilhão de cima 

para entregar os dorsais aos alunos da minha turma residente que iriam 

participar. O número de alunos incritos era elevado e deveu-se sobretudo ao 

meu diálogo com os mesmos para que participassem na prova com a simples 

finalidade de vivenciar uma experiência nova, sem aspirar ser o vencedor. 

“Após a minha insistência para que participassem no corta-mato apenas 

pela vivência da experiência, a maioria dos alunos da minha turma 

residente inscreveu-se na prova. Fiquei bastante contente que os alunos 
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tivessem prestado atenção ao meu discurso e se envolvessem ativamente 

nestas propostas de desporto extra-curricular.” 

(Diário de Bordo, 17 de dezembro de 2019, Corta-Mato Escolar) 

No decorrer da prova a minha função relacionou-se com a organização 

dos colares que eram entregues em cada uma das voltas e com a distribuição 

dos mesmos pelos alunos voluntários. A utilização dos colares para controlo de 

prova é um método que desconhecia por nunca ter visto em nenhuma das 

escolas que frequentei, no entanto considero que é bastante simples e eficaz. 

 “No final de todas as provas, algumas professoras de educação física 

preparam um pequeno lanche para que pudéssemos confraternizar mais 

um pouco e pudéssemos fazer um pequeno balanço do evento.” 

(Diário de Bordo, 17 de dezembro de 2019, Corta-Mato Escolar) 

A colocação das classificações no documento de excel ficou a cargo do 

NE e acabamos por realizar a tarefa simultaneamente com o balanço do evento. 

De uma forma geral, considero que a prova correu bem. O NE, os professores 

responsáveis e os alunos voluntários trabalharam colaborativamente, em 

articulação e consonância, garantindo assim as condições de gestão e 

organização necessárias para o desenvolvimento de um evento seguro e 

interessante. O apoio por parte das editoras foi fundamental para entregarmos 

prémios aos alunos de pódio, no entanto não considero que os prémios, livros 

diversos como o memorial do convento, sejam estimulantes para os alunos e 

promovam a prática desportiva ou desenvolvam a cultura desportiva dos alunos. 

Este aspeto não foi ao encontro dos nossos objetivos, porém devido às 

dificuldades que sentimos em encontrar parcerias ou prémios que não 

necessitassem de valor monetário, não tivemos outra alternativa. 

 Após a finalização de todas as tarefas, o grupo de professores de EF 

juntamente com a direção da escola reuniu-se para um almoço festivo, de 

confraternização e de comemoração do evento desportivo. 

“Após o chazinho, saímos para fazer o almoço tradicional de natal da área 

disciplinar, que se tornou em mais um momento de partilha de histórias, 

principalmente dos professores mais velhos para connosco. “ 

(Diário de Bordo, 17 de dezembro de 2019, Corta-Mato Escolar) 
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Este foi o evento mais especial para mim, despoletou um conjunto de boas 

emoções porque me fez reviver todos os corta-matos em que participei enquanto 

aluna. Este corta-mato comparativamente com os outros, colocou-me numa 

posição diferente, dado que a minha posição deixou de ser como aluna atleta e 

tornou-se como professora organziadora. Desta forma, a minha atenção dirigiu-

se para os meus alunos, tentando motivá-los e fazendo com que eles 

aproveitassem este corta-mato como eu vivi os meus. 

 

3.2.1.4 MEGASPRINTER 

“O megasprint foi mais um evento organizado pelo grupo de educação 

para promover a prática de desporto e estimular a prática e o gosto pelo 

exercício físico. Esta edição contou com a corrida do km, o salto em 

comprimento, o lançamento do peso, o lançamento do vortex e a corrida 

de 40 m de velocidade. A aderência a esta prova foi reduzida pois 

ocorreram outros eventos no mesmo dia e à mesma hora, nomeadamente 

um torneio de badminton de desporto escolar.” 

(Dário de Bordo, 22 de janeiro de 2020, Mega Sprint) 

A organização de eventos diversos por parte dos professores de EF foi 

um dos pontos negativos deste evento. Isto revelou problemas de comunicação 

entre os elementos do grupo por marcarem eventos de desporto escolar 

simuntâneos tendo consciência de que os alunos só poderiam estar num único 

lugar. As consequências advindas desta má comunicação sobressairam no 

momento de realização das provas, uma vez que diversos alunos não 

compareceram ao megasprinter por estarem no torneio de badminton. 

“A minha principal função na primeira parte do megasprint foi medir os 

saltos em comprimento dos juvenis e alisar a areia. Foi interessante ver 

os alunos bastante motivados para se tentarem superar, tentando dar o 

seu máximo em cada um dos saltos para tentar vencer a competição. (…) 

Na segunda parte do evento estive juntamente com a maioria dos 

professores a tirar tempos dos atletas que faziam a corrida da velocidade. 

Cada um de nós era responsável por uma pista e por tirar o tempo do 
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aluno que corria nessa pista no momento em que este cruzava a meta. A 

logística que isto implica, ou seja a utilização de diversos cronómetros cria 

alguma incerteza e põe em causa a validade dos resultados, uma vez que 

o botão de início do cronómetro era carregado quando víamos o braço do 

professor que dava a partida baixar, e sabendo que todos temos tempos 

de reação diferentes o tempo de início da prova diferia para todos. Uma 

estratégia que ajudava bastante a conferir os resultados e a ordem de 

chegada dos atletas, era a gravação em câmara lenta que era feita por 

um professor. Esta gravação apesar de às vezes ainda colocar algumas 

dúvidas pois os alunos chegavam todos muito próximos era decisiva para 

confirmar todos os tempos.” 

(Dário de Bordo, 22 de janeiro de 2020, Mega Sprint) 

Todo este controlo e atenção exigidos para a tarefa trouxeram-me alguma 

adrenalina por ter receio de não conseguir cumprir a tarefa e assim, comprometer 

os valores das provas dos alunos. Todo o balanço do megasprinter é positivo, 

ganhei experiência, vivi situações novas, convivi com os alunos e senti-me mais 

incluída no grupo de professores. 

“A minha presença nesta atividade, apesar de todo o frio que se fez sentir, 

trouxe-me bastantes aspetos positivos, em primeiro lugar o ambiente de 

cooperação e de amizade que se fez sentir entre os professores e os 

alunos era bastante agradável, em segundo a confraternização que 

criamos durante a prova de velocidade, uma vez que os professores que 

se encontravam ao nosso redor nos falaram das suas experiências que 

tiveram em eventos semelhantes e nos contaram estratégias e formas de 

organização também diferentes que eles utilizaram e foram eficazes, por 

último a comemoração em jeito de união feita por nós, professores, no 

final da prova pelo sucesso e pelo empenho de todos. 

(Dário de Bordo, 22 de janeiro de 2020, Mega Sprint) 
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3.2.2 REUNIÕES 

Participar nas diversas reuniões, ao longo do ano letivo, deu-me a 

oportunidade de perceber o funcionamento a escola como um todo.  

Contrariamente à minha ideia inicial, os professores participam 

constantemente em reuniões de diversos grupos escolares: conselho geral de 

professores, conselhos de turma, departamento e área disciplinar. Estas 

reuniões tinham vários objetivos, de entre vários, salientam-se: pedir propostas 

ao corpo docente para a resolução de problemas ou para a definição de 

estratégias para a escola; manter o corpo docente informado e atualizado sobre 

as decisões da direção e do governo; decidir problemas relacionados com alguns 

alunos da escola; discutir medidas, estratégias e projetos para a inovação 

escolar. 

A comparência a todas reuniões permitiu-me socializar ainda mais na 

profissão e sentir-me totalmente incluída nesta comunidade docente. Fiquei a 

conhecer que em todas as reuniões é necessário fazer uma ata para que tudo o 

que foi discutido e decidido fique registado. Foi bastante claro, em todas 

reuniões, que os alunos são o cerne de todas as ponderações e preocupações 

da escola e que a garantia de um desenvolvimento holístico dos mesmos é o 

aspeto crucial para a tomada de decisão.  

Em seguida, apresento de forma particular, as aprendizagens e 

experiências que adquiri ao longo das minhas participações nas diversas 

reuniões.  

 

3.2.2.1 CONSELHO GERAL DE PROFESSORES 

As reuniões de conselho geral incluíam todos os professores da escola, 

eram lideradas pelo diretor, e serviam como ponte de informação entre a direção 

da escola e o corpo docente. Tinham, habitualmente, como grandes objetivos 

explicar procedimentos novos, decisões do governo e fazer alguns balanços 

sobre o decorrer do ano letivo. Estas deram-me a conhecer diversos assuntos, 

relacionados com o funcionamento da escola, nomeadamente projetos, ações e 

princípios defendidos pela escola. 
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Muita da importância destas reuniões prendia-se com a reflexão conjunta 

que era feita sobre os problemas inerentes à escola, como por exemplo, a 

melhoria da pontualidade e da cidadania de toda a comunidade escolar.  

Em todas os seus discursos, o diretor salientava o bom trabalho dos 

professores, focava a importância do “Ensinar a Ser” e da necessidade de os 

professores darem o exemplo através de ações e diálogos, para serem um 

exemplo a seguir. Além disso, procurava explicar a importância de um professor 

se colocar no lugar do aluno, para entender que as condições materiais e 

familiares diferem de aluno para aluno e, por isso, as dificuldades não são as 

mesmas para todos. Este discurso reflexivo permitiu-me de forma introspetiva, 

pensar em diversas questões relacionadas com o ser professor e a influência 

deste no desenvolvimento do aluno.   

 

3.2.2.2 CONSELHO DE TURMA 

Não tinha noção de como eram feitas estas reuniões, nem sabia que 

analisavam minuciosamente cada um dos alunos da turma. Desta forma, as 

reuniões de conselho de turma trouxeram-me uma maior proximidade à 

realidade dos alunos, fiquei a entendê-los melhor e conheci as suas 

caraterísticas e contextos familiares. Permitiam também, fazer um balanço sobre 

a turma, analisar as notas atribuídas e apresentar alguns casos de alunos com 

mais dificuldades ou com problemas que interferiam com a escola. 

Nas reuniões em que se discutiam as notas atribuídas aos alunos, sentia 

alguma pressão quando tinha de justificar as notas ou de apresentar a minha 

opinião sobre algum aluno, pois tinha receio de não conseguir sustentar 

corretamente a classificação atribuída. 

Estas reuniões possibilitaram-me verificar que os alunos com melhores 

notas nas disciplinas específicas do curso, eram, na sua maioria, os que tinham 

notas mais baixas a EF. Isto demonstra que, sendo a EF uma disciplina de 

carater prático que não implica muito estudo teórico e necessita de muita 

repetição de movimentos e exercícios, os alunos que praticam exercício com 

pouca ou nenhuma regularidade possuem mais dificuldades. 
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3.2.2.3 ÁREA DISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Estas reuniões foram acontecendo ao longo do ano, com diversos 

propósitos, no início do ano, mais direcionadas para o planeamento da disciplina 

nos diferentes anos letivos, no final de cada período para debater aspetos 

avaliativos e definir critérios de avaliação e ao longo de todo o ano para preparar 

atividades, fazer alterações ou tratar de outros assuntos que iam surgindo.  

Considero que a visão do grupo em relação à disciplina, difere muito de 

professor para professor, enquanto alguns perspetivam um ensino centrado no 

aluno, com a formação de jovens de críticos e reflexivos, outros perspetivam as 

aulas como uma ordenação de tarefas para os alunos, com uma abordagem 

bastante centrada no professor.  

Em algumas das reuniões, pouco ou nada era debatido porque muitos dos 

docentes não se pronunciavam sobre os assuntos, levando ao adiamento de 

várias decisões. O trabalho colaborativo, principalmente entre os professores 

que lecionavam o mesmo ano escolar, era um aspeto bastante realçado ao longo 

do ano pela coordenadora do departamento, que ficou aquém das expectativas 

para a maioria dos professores.   

Todas as experiências vividas com este grupo, contribuíram para a minha 

formação enquanto docente e revelaram-se muito enriquecedoras, dado que me 

mostraram o real funcionamento de um grupo de educação física. Por um lado, 

evidenciei a diversidade de opiniões existente que por vezes levavam a algumas 

discussões, mas por outro, percecionei um ambiente de entreajuda e 

colaboração entre a maioria dos professores.  
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3.3.1 A CONDIÇÃO FÍSICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

EFEITOS NA FLEXIBILIDADE DOS ALUNOS 

3.3.1.1 RESUMO 

A Educação Física debruça-se sobre diferentes setores de ação, sendo um 

espaço onde os estudantes desenvolvem as habilidades motoras e os 

conhecimentos para se tornarem ativos na sua vida futura (Graber, et al., 2019; 

SHAPE America, 2015; Erwin et al., 2013). A flexibilidade é parte integrante da 

área da aptidão física e é fundamental para um bom desenvolvimento da 

condição física e da saúde. Esta entende-se como a capacidade de executar 

movimentos de elevada amplitude (Merino et al., 2011). Este estudo visou 

analisar os efeitos da aplicação de um programa de treino da aptidão física 

relacionada com a saúde nos níveis de flexibilidade numa população escolar de 

10º ano. Especificamente pretendeu-se: 1) Analisar os efeitos do programa de 

treino nos níveis de flexibilidade; 2) Analisar os níveis de flexibilidade antes e 

após a aplicação do programa de treino por sexo; 3) Analisar os efeitos do 

programa de treino nos níveis de flexibilidade em função do sexo. Fizeram parte 

da amostra 27 alunos, 14 do sexo feminino e 13 do sexo masculino com a média 

de idades de 14,93±0,55 anos. O teste utilizado para avaliar a flexibilidade dos 

isquiotibiais foi o teste “back-saver “sit-and-reach” test» (Ayala et al, 2012). O 

programa de treino foi realizado ao longo de 5 meses e foram realizados dois 

momentos de avaliação, um em novembro outro em março. Para a análise 

estatística do estudo foram utilizadas medidas descritivas (média, desvio padrão, 

máximo e mínimo) e medidas inferências (testes não paramétricos - teste de 

Wilcoxon para amostras repetidas e teste de Mann-whitney para amostras 

independentes). O nível de significância foi mantido em 0,05. Os resultados 

revelaram que não existiram melhorias estatisticamente significativas do primeiro 

momento de avaliação para o segundo, em ambos os sexos. A variável sexo 

mostrou-se diferenciadora ao nível da flexibilidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, CONDIÇÃO FÍSICA, 

FLEXIBILIDADE 
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3.3.1.2 ABSTRACT 

Physical Education focuses on different sectors of action, where students 

develop motor skills and knowledge to become active in their future lives (Graber, 

et al., 2019; SHAPE America, 2015; Erwin et al., 2013). Flexibility is an integral 

part of the area of physical fitness and is fundamental for a good development of 

physical condition and health. This is understood as the ability to perform 

movements of high amplitude (Merino et al., 2011). This study aimed to analyze 

the effects of the application of a health-related physical fitness training program 

on the levels of flexibility in a 10th-year school population. Specifically, it was 

intended: 1) To analyze the effects of the training program on the levels of 

flexibility; 2) Analyze the levels of flexibility before and after applying the training 

program by sex; 3) Analyze the effects of the training program on the levels of 

flexibility according to sex. The sample included 27 students, 14 females and 13 

males, with a mean age of 14.93 ± 0.55 years. The test used to assess hamstring 

flexibility was the “sit-and-reach” back-saver test (Ayala et al, 2012). The training 

program was carried out over 5 months and two moments of evaluation were 

carried out, one in November and one in March. For the statistical analysis of the 

study descriptive measures (mean, standard deviation, maximum and minimum) 

and inferences measures (nonparametric tests - Wilcoxon test for repeated 

samples and Mann-Whitney test for independent samples). Were used the level 

of significance of 0.05. The results revealed that there were no statistically 

significant improvements from the first evaluation moment to the second, in both 

genders. The gender variable proved to be differentiating in terms of flexibility. 

 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, PHYSICAL CONDITION, FLEXIBILITY 
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3.3.1.3 INTRODUÇÃO 

A EF sustenta como contexto fundamental de aprendizagem, o local onde 

os estudantes desenvolvem as habilidades motoras e os conhecimentos para se 

tornarem ativos na sua vida futura (Graber, et al., 2019; SHAPE America, 2015; 

Erwin et al., 2013). 

O curriculum aponta para que a EF procure atingir objetivos de natureza 

social, cognitiva e motora. Embora seja objeto de contínuo debate se a disciplina 

deva dar prioridade ao desenvolvimento da literacia motora (entendida como a 

combinação de conhecimentos, habilidades e confiança necessários para 

apreciar a atividade física ao longo da vida) ou à melhoria da condição física, 

diferentes autores apontam para que um aspeto não exclui o outro. Apesar da 

competência motora ser a pedra angular do envolvimento duradouro na atividade 

física (Ennis, 2011; Stodden et al., 2008, 2009), parece evidenciar-se uma 

relação sólida entre aquela, o modo como é percebida pelos alunos e os seus 

níveis de condição física (Robinson et al., 2015). 

Os programas nacionais da disciplina de Educação Física, 

nomeadamente as aprendizagens essenciais, propõem, nos seus objetivos 

gerais, um desenvolvimento alargado das capacidades motoras: “... elevar o 

nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, 

particularmente de resistência geral de longa e média durações, da força 

resistente, da força rápida, da flexibilidade, da velocidade de reação simples e 

complexa, de execução, de deslocamento e de resistência, e das destrezas geral 

e específica...”11. 

A literatura internacional define a condição física (physical fitness) como 

um constructo complexo e multifacetado, subdividido em componentes 

relacionados com o rendimento e com a saúde (Welk, et al. 2000). 

Recentemente, tem-se vindo a acentuar esta última orientação, sobretudo 

quando referenciada ao contexto escolar (Pillsbury et al., 2013). Neste sentido, 

Ortega et al. (2008), referem que os componentes da condição física 

relacionados com a saúde (CFS), identificados como poderosos marcadores da 

                                            
11 In Aprendizagens Essenciais (Ministério da educação), pág. 3 
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saúde futura em crianças e jovens, são a aptidão cardiorrespiratória (ACR), a 

aptidão muscular (AM) (força muscular, resistência de força e potência muscular) 

e a composição corporal. Também a flexibilidade parece constituir-se como 

componente importante da CFS (Centres for Disease Control and Prevention - 

2011). Por flexibilidade entende-se a capacidade de executar movimentos de 

elevada amplitude (Merino et al., 2011). 

 Em particular, a reduzida extensibilidade da musculatura isquiotibial 

parece estar associada a algumas desordens da coluna vertebral como: a 

hipercifose torácica (Fisk, et al., 1984), a espondilose (Standaert e Herring, 

2000), hérnias discais (Harvey e Tanner, 1991), modificações do ritmo 

lombopélvico (López-Miñarro e Alacid, 2009) e dores lombares (low back pain) 

(Sjölie, 2004). Nos adolescentes, aquela limitação conduzirá a um risco 

acrescido do aparecimento momentâneo (Feldman, et al. 2001; Jones et al., 

2005; Sjölie, 2004) e permanente de dores lombares (Hestbaek et al., 2006; 

Kujala et al., 1994) e tensão no pescoço (Mikkelsson et al., 2006). 

A flexibilidade caracteriza-se para estar num processo de permanente 

involução (Chodzko-Zajko et al., 2009) e, por este motivo, devem aplicar-se 

programas de desenvolvimento e manutenção desta capacidade durante a 

adolescência (Borras et al., 2007; Kanasova, 2008; Sainz de Baranda, 2009). 

Numa ótica de promoção da saúde, é importante identificar os jovens com 

reduzida amplitude dos isquiotibiais e encorajá-los a atingir níveis adequados a 

uma boa saúde corporal (Ortega et al., 2008). 

Diferentes autores sugerem que as aulas de EF são o contexto ideal para 

prevenir o encurtamento dos isquiotibiais e evitar os desalinhamentos da coluna 

vertebral no plano sagital (Rodríguez et al., 2008; Santonja et al., 2004). Vários 

estudos demonstram que um programa de flexibilidade, com recurso ao método 

estático, melhora a extensibilidade dos alunos no ensino básico (Mayorga-Vega 

et al., 2014; Merino-Marban et al., 2015; Sánchez-Rivas et al., 2014) e no ensino 

secundário (Becerra-Fernández, et al. 2016; Mayorga-Veja et al., 2015; Sainz de 

Baranda, 2009; Van Resbourg e Coetzee, 2014).  

No desenho do programa de treino da flexibilidade, parece que a duração 

mínima de 5 semanas permite obter melhorias estatisticamente significativas, 
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embora a sua extensão tenda a aumentar essa progressão (Becerra-Fernández 

et al., 2020). Quanto à frequência de aplicação do programa de treino, embora 

executá-lo uma vez por semana mostre já diferenças estatisticamente 

significativas, recomenda-se que seja realizado duas vezes por semana 

(Mayorga-Vega et al., 2015). Embora exista elevada variabilidade entre os 

estudos, o volume de treino recomendado por sessão parece situar-se entre 30’’ 

e 60”, embora um total de 240” por sessão tenha evidenciado melhorias por 

comparação com 80” e 8” (Becerra-Fernández et al., 2020; Kamandulis et al., 

2013). 

A intensidade do programa, entendida como o grau de alongamento 

percebido durante a execução dos exercícios, não é referenciada em muitos 

estudos (Kamandulis et al., 2013; Rodriguez et al., 1999; Sainz de Baranda, 

2009; Vidal, 1995), sendo por isso necessário que o controlo da mesma seja 

assistido por instrumentos de forma objetiva, bem como a sua graduação (leve, 

moderada) (Becerra-Fernández et al., 2020). 

A maioria dos programas de treino recorre ao chamado método estático 

(o músculo solicitado é lentamente alongado com certa intensidade, procurando 

o relaxamento, sem intervenção muscular nas articulações envolvidas, 

mantendo subsequentemente a amplitude articular obtida), sendo esta técnica 

preferencialmente recomendada em alunos do ensino secundário. Alguns 

autores sugerem que o método dinâmico pode não ser prejudicial se for 

executado de forma suave e controlada (Becerra-Fernández et al., 2016; Van 

Reesburg e Coetzee, 2014; Vidal, 1995). 

A informação científica acerca do destreino da flexibilidade é escassa e 

contraditória (Cipriani et al., 2012; Rancour et al., 2009; Willy, et al., 2001). 

Parece evidenciar-se que, após 4 a 5 semanas de destreino, o efeito do 

programa perde-se e, deste modo, os professores de EF devem continuá-lo para 

consolidar os ganhos obtidos previamente, desenhando uma fase de 

manutenção com volume reduzido (Viciana et al., 2014) e, simultaneamente, 

tratar outros conteúdos pretendidos (Mayorga-Vega, et al., 2013). 

Na avaliação da flexibilidade podem usar-se testes angulares, 

goniómetros e inclinómetros. O teste sit-and-reach clássico acaba por ser o mais 
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aplicado devido à simplicidade da sua execução, facilidade de administração e 

treino mínimo requerido ao avaliador (Castro-Piñero et al., 2009; López-Miñarro 

et al., 2008) 

Na generalidade, o sexo feminino é mais flexível que o sexo masculino, 

no entanto não existem estudos que encontrem uma justificação viável 

relacionada com a morfologia, a fisiologia, o meio ambiente ou outro fator. 

(Junior, 2006). Alter (1999), argumenta que o facto se deve ao corpo do sexo 

feminino estar adaptado a uma gravidez, particularmente na região da cintura, 

que é mais larga e que pode indicar maior flexibilidade.  

De acordo com o programa Fit Escola (2017), criado pela Faculdade de 

Motricidade Humana em parceria com a direção geral da educação, para atingir 

a zona saudável no teste “back saver sit and reach”, as raparigas com 14 anos 

devem alcançar pelo menos 25,4 cm, enquanto que os rapazes devem atingir 

pelo menos 20,3 cm. Com 15 anos de idade, as raparigas devem alcançar no 

mínimo 30,5 cm. Já nos rapazes, os valores mantêm-se.  

Tendo em conta a importância do desenvolvimento da aptidão física nas 

aulas de educação física, este estudo averigua os efeitos de um programa de 

treino de aptidão física relacionado com a saúde, aplicado numa população 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

3.3.1.4 OBJETIVOS  

O objetivo central deste estudo foi verificar a eficácia de um programa de 

treino da componente da aptidão física relacionada com a saúde (ACR) durante 

as aulas de EF numa população escolar do 10º ano de escolaridade.  

 

Objetivos específicos: 

 Analisar os efeitos do programa de treino nos níveis de flexibilidade. 

 Analisar os níveis de flexibilidade antes e após a aplicação do 

programa de treino por sexo. 

 Analisar os efeitos do programa de treino nos níveis de flexibilidade 

em função do sexo. 
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3.3.1.5 METODOLOGIA 

Participantes 

Participaram no estudo três turmas do 10º ano de escolaridade do curso 

científico humanístico de ciências e tecnologias, num total de 79 alunos (29 do 

sexo feminino e 40 do sexo masculino), contudo face ao término das aulas 

presenciais do 2º período duas semanas antes do previsto, o número de 

participantes ficou reduzido a 27 alunos (14 do sexo feminino e 13 do sexo 

masculino) pertencentes a duas turmas (quadro 7). Os participantes têm idades 

compreendidas entre os 14 e os 16 anos (Idade Média:14,93±0,55 anos; Altura 

Média: 167,48±9,06 cm; Peso: 61,64±10,95 Kg; %MG: 20,71±9,09%; IMC: 

21,91±3,04 Kg/m²). 

Quadro 7 – Estatística descritiva (média, dp, min, máx) para medidas antropométricas 

dos participantes. 

 

Todos os alunos acederam voluntariamente participar no estudo e foram 

autorizados pelos respetivos encarregados de educação que assinaram uma 

declaração de consentimento informado.  

 

Desenho do Programa de Treino 

Ao longo de todas as aulas de EF foi realizado um plano de treino dirigido 

para a flexibilidade (quadro 8). O plano de treino integra exercícios direcionados 

para flexibilidade de ombros (elevação), de costas (flexão à frente e atrás) e 

membros inferiores (MI) (afastamento). Desta forma, procurava-se melhorar a 

flexibilidade dos alunos em todas as partes do corpo, membros superiores, 

 
N Mínimo Máximo Média 

Desvio 

Padrão 

Idade 27 14,00 16,00 14,93 0,55 

Peso 27 42,00 81,50 61,64 10,95 

PMG 27 6,60 37,80 20,71 9,09 

IMC 27 17,95 28,94 21,91 3,04 

Altura 27 152 185 167,48 9,05 
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membros inferiores e tronco, para que os níveis de flexibilidade aumentassem 

na generalidade. O plano de treino está ainda dividido em três níveis de 

dificuldade crescente, sendo que os exercícios de nível I apresentam menor grau 

de dificuldade que os de nível III. O programa de treino iniciou a 5 de novembro 

e terminou a 27 de março, tendo atingido cerca de 20 semanas 

O programa de treino era executado em todas as aulas de EF (duas vezes 

por semana -  1 aula de 50’ e uma aula de 100’). A aplicação do plano, nas aulas 

de 50 minutos foi diferente comparativamente com as aulas de 100, no que 

respeita ao número de séries e repetições. Nas aulas de 100 minutos realizaram-

se duas séries, enquanto que nas aulas de cinquenta efetuava-se apenas uma 

série. Com o passar do tempo e de acordo com a evolução dos alunos, os 

tempos de exercitação foram aumentando de 20 para o máximo de 40 segundos. 

Os tempos de pausa entre cada exercício mantiveram-se sempre entre os 8 e 

os 12 segundos. 

Quadro 8- Programa de Treino de Flexibilidade  

FLEXIBILIDADE 

Ombros 

Elevação  

Nível I Nível II Nível III 

A) 
B) 

C) 

Costas 

Frente 

D) 
 

E) F)  

Atrás 

G)  

H)  I)  

Membros inferiores 

Abertura 

J) 
K) 

L) 
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Instrumentos e Procedimento de Recolha de Dados 

A realização dos testes ocorreu em dois momentos do ano letivo 

2019/2020. O primeiro momento de avaliação realizou-se em novembro, com o 

objetivo de perceber os níveis de flexibilidade que os alunos apresentavam. O 

segundo ocorreu no final do 2º período, mais precisamente no final de março, 

com a finalidade de comparar os dados obtidos nos dois momentos e verificar a 

ocorrência de diferenças. Os dados foram recolhidos nas aulas de EF das turmas 

de 10º ano. 

A avaliação da flexibilidade foi realizada pelo teste «back-saver “sit-and-

reach” test» (Ayala et al, 2012) que permite medir a flexibilidade dos MI, 

especificamente dos isquiotibiais e que integra a bateria de testes FITescola. A 

escolha do teste recaiu sobre a simplicidade de execução, a facilidade de 

administração (Castro-Piñero et al., 2009; López-Miñarro et al., 2008) e o mínimo 

de recursos necessários e dispêndio de tempo. 

O teste back saver sit and reach (figura 5) consiste na flexão máxima do 

tronco, na posição de sentado no chão. Para realizar este teste foi necessário 

um caixa de madeira específica (figura 6). A caixa requer 30 cm de altura 

apresentando na parte superior um prolongamento de 22,5 cm. É sobre este 

prolongamento que se coloca uma régua que fica com o zero na extremidade 

virada para o aluno e os 22,5 cm a coincidir com o início da caixa. 

 

 

 

 

Figura 6 - Caixa (Sit and Reach) Figura 5 - Back-Saver Sit-and-reach Test 
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As informações de execução do teste Back-Saver Sit-and-reach foram as 

seguintes: 

1. O aluno senta-se chão, descalço e de frente para a caixa, com uma 

perna em extensão completa, encostando o pé à caixa e a outra fletida, 

com a planta do pé bem assente no chão, alinhada com o joelho da 

perna em extensão.  

2. Depois de posicionado, o aluno fletiu o tronco, tentando chegar o mais 

longe possível na régua colocada na parte superior da caixa. O aluno 

manteve a posição durante alguns segundos. O joelho fletido ficou do 

lado de fora dos braços, de modo a permitir o avanço do tronco. As 

palmas das mãos devem estavam viradas para baixo, sobrepostas e 

com os dedos estendidos, mantendo sempre a posição inicial das 

pernas. As mãos deslizavam de forma lenta e controlada, não 

deixando que nenhuma das mãos chegasse mais longe do que a 

outra.  

3. O aluno procurou atingir a distância máxima, sendo que para efeitos 

de registo contou o valor alcançado pelo dedo médio.  

4. O aluno repetiu o procedimento com a perna contrária.  

5. Registou-se o valor das duas avaliações em centímetros (cm). 

Procedimento de Análise 

Os dados foram catalogados numa tabela com as informações dos alunos 

e introduzidos no software SPSS (versão 26, Windows). A utilização do teste de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov, comprovou que os dados seguem uma 

distribuição normal. Desta forma, foi realizada uma análise estatística descritiva 

para a obtenção dos valores médios, desvios padrão, máximos e mínimos dos 

pré-teste e pós-teste.   

Atendendo ao número de participantes (27), para estabelecer as 

diferenças alcançadas no pré-teste (ST1) e pós teste do sit and reach, com 

ambos os MI, foi utilizado um teste T de medidas repetidas não paramétrico, 

denominado de teste de Wilcoxon. Para determinar se ocorreram diferenças 

significativas entre os dois sexos foi utlizado o teste de Mann-whitney para 

amostras independentes. O nível de significância foi mantido a p≤0,05. 
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3.3.1.6 RESULTADOS 

Medidas Antropométricas e composição corporal 

Ao analisar as medidas antropométricas e a composição corporal dos 

alunos (quadro 9) verifica-se que relativamente ao peso, os alunos apresentam 

uma média superior (63,05 Kg), comparativamente às raparigas (60,34 Kg). Em 

termos da variável altura, os participantes do sexo masculino possuem uma 

média de alturas de 1,74 metros, enquanto que o sexo feminino apresenta uma 

média de alturas de 1,62 metros. Analisando os valores de percentagem de 

massa gorda (PMG) e de índice de massa corporal (IMC), verifica-se que, as 

raparigas, comparativamente com os rapazes, sobressaem negativamente 

nestas duas variáveis pela apresentação de valores superiores. O valor máximo 

de IMC do sexo feminino refere-se a um valor de obesidade de grau II, enquanto 

que o valor máximo do sexo masculino se enquadra nos valores de sobrepeso 

de grau I. 

 

Quadro 9 – Estatística descritiva (média, dp, min, máx) para medidas antropométricas 

de acordo com o sexo. 

 

 

 

 

 N  
Mínimo 

(min) 

Máximo 

(máx) 

Média 

(med) 

Desvio 

Padrão 

(dp) 

Sexo 

Feminino 
14 

Idade 14 16 15,0 0,56 

Peso 42,0 80,7 60,34 11,21 

Altura 1,52 1,81 1,62 0,07 

PMG 19,3 37,8 27,97 5,32 

IMC 18,19 28,94 22,94 3,01 

       

Sexo 

Masculino 
13 

Idade 14 16 14,85 0,56 

Peso 50 81,5 63,05 10,94 

Altura 1,64 1,85 1,74 0,06 

PMG 6,6 20,0 12,89 4,52 

IMC 17,95 25,6 20,78 2,53 
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Níveis de Flexibilidade 

 Analisando o quadro 10, verifica-se que os valores mínimos aumentaram 

do pré-teste comparativamente com o pós-teste, enquanto que os valores 

máximos diminuíram ligeiramente. Em ambos os momentos de avaliação, o teste 

com o MI direito obteve sempre resultados superiores ao teste com MI Esquerdo. 

No primeiro momento de avaliação, o teste ST1D, em termos médios, obteve 

28,19±8,98 cm enquanto que o ST1E obteve valores inferiores, 27,36±9,49 cm. 

No segundo momento, os valores médios com os dois membros foram inferiores 

ao primeiro momento, apresentando 26,44±9,66 cm e 25,63±8,37 cm, nos testes 

ST2D e ST2E, respetivamente. 

 

Quadro 10 – Estatística descritiva (min, máx, média, dp) dos pré teste (ST1D e ST1E) 

e pós-teste (ST2D e ST2E) e valor de p. 

 

Tendo em conta que o valor de significância entre o ST1D e ST2D (0,136) 

e entre o ST1E e ST2E (0,097) é superior a 0,005, podemos afirmar que não 

existem diferenças estatisticamente significativas relativas aos níveis de 

flexibilidade entre os dois momentos de avaliação. 

A análise dos níveis de flexibilidade por sexo (quadro 11), revela que, 

tanto os alunos do sexo feminino (p=0,187 e p= 0,071) como nos alunos do sexo 

masculino (p=0,402 e p=0,665), não obtiveram melhorias significativas dos seus 

níveis de flexibilidade. 

 

Teste N 
Mínimo 

(min) 

Máximo 

(máx) 

Média 

(med) 

Desvio 

Padrão 

(dp) 

p 

ST1D 27 5,00 43,50 28,19 8,98 
0,136 

ST2D 27 9,00 43,00 26,44 9,66 

ST1E 27 3,00 43,00 27,36 9,49 
0,097 

ST2E 27 5,00 37,00 25,63 8,37 
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Quadro 11 – Estatística descritiva (min, máx, média, dp) dos pré teste (ST1D e ST1E) 

e pós-teste (ST2D e ST2E) de acordo com o sexo e valor de p. 

 

O quadro 12, representa os resultados do teste de Mann-Whitney por sexo 

evidenciando que, em média as raparigas apresentam valores de flexibilidade 

significativamente superiores nos dois membros, comparativamente com o grupo 

dos rapazes tanto nos testes iniciais (ST1D - p=0,02 e ST1E – p=0,031) como 

no teste final com o membro direito (ST2D – p=0,035).  

Tendo em conta, os dois momentos de avaliação efetuados, é verificável 

que a média de alcance nos dois membros, diminui com o passar do tempo, nos 

dois grupos. 

Quadro 12 – Estatística descritiva (min, máx, média, dp) dos pré-teste (ST1D e ST1E)) 

e pós teste (ST2D e ST2E) entre sexos e valor de p. 

*significativo para p≤0,05 

 Teste N 
Mínimo 

(min) 

Máximo 

(máx) 

Média 

(med) 

Desvio 

Padrão 

(dp) 

p 

Sexo 

Fem 

ST1D 

14 

21,0 43,50 32,18 7,13 
0,187 

ST2D 20,0 43,0 31,26 7,64 

ST1E 13,0 43,0 30,36 7,82 
0,071 

ST2E 20,0 37,0 28,5 5,59 

Sexo 

Masc 

ST1D 

13 

5,0 38,0 23,9 9,02 
0,402 

ST2D 3,0 36,5 23,15 9,74 

ST1E 9,0 39,0 22,23 9,95 
0,665 

ST2E 5,0 36,0 22,54 9,9 

Teste Sexo N Média Desvio Padrão p 

ST1D 
Fem 14 30,43 8,48 

0,020* 
Masc 13 24,93 9,07 

ST2D 
Fem 14 28,50 9,10 

0,035* 
Masc 13 23,46 10,10 

ST1E 
Fem 14 28,83 10,26 

0,031* 
Masc 13 25,23 8,24 

ST2E 
Fem 14 27,19 7,90 

0,076 
Masc 13 23,36 8,89 
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3.3.1.7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise dos resultados evidenciou que não existiram melhorias 

estatisticamente significativas, em nenhum dos sexos, do teste ST1D para o 

teste ST2D e do teste ST1E para o teste ST2E. A explicação para o facto de os 

níveis de flexibilidade terem diminuído da primeira para a segunda avaliação, 

pode relacionar-se com o facto de, após 4 a 5 semanas de paragem o efeito do 

programa acabar por se perder (Viciana et al., 2014). O período das férias de 

natal dos alunos, de aproximadamente 4 semanas, nos meses de dezembro e 

janeiro pode explicar a perda dos ganhos obtidos com o programa. Para além do 

tempo de paragem, o número de sessões, a intensidade da prática e o volume 

da mesma são fatores influenciadores da aplicação de programas de treino. 

A média de alcance das raparigas, nos dois membros e em ambos os 

momentos, é inferior ao valor de referência do programa FitEscola (2017) para 

jovens de 15 anos (30,5 cm). Contrariamente a este grupo, os rapazes 

apresentam, em todos os momentos, valores superiores ao valor referido pela 

FitEscola (2017), para rapazes de 15 anos (20,3 cm).  

Comparando o sexo feminino com o sexo masculino, o primeiro 

apresenta, em quase todos os testes, valores médios superiores 

estatisticamente significativos, relativamente ao segundo. Esta diferenciação, é 

referenciada por vários autores e acredita-se que esteja relacionada com as 

caraterísticas morfológicas do sexo feminino (Junior, 2006; Alter,1999). O 

programa FitEscola (2017) apresenta também uma grande distinção nos valores 

médios de flexibilidade entre os dois sexos, partilhando da mesma opinião dos 

autores supramencionados. A análise dos dados antropométricos e morfológicos 

evidencia que as raparigas apresentam valores médios de altura e de peso 

bastante inferiores aos dos rapazes. Todavia, os alunos do sexo masculino 

apresentam IMC e PMG bastante inferiores, comparativamente com o sexo 

feminino. Desta forma, fatores como a maturação biológica e o crescimento 

físico, podem ser influenciadores do desenvolvimento da flexibilidade dos 

alunos. 

A variável altura, nomeadamente o comprimento dos membros superiores 

(MS) e membros inferiores (MI), surge também como um fator que pode ter 
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influenciado os níveis de flexibilidade dos alunos. Os indivíduos com MS 

compridos conseguem melhores resultados, uma vez que alcançam uma maior 

distância da tábua. Por sua vez, os indivíduos com MS curtos têm mais 

dificuldades em chegar à tábua. Também no caso dos alunos com MI mais 

compridos, a distância das mãos à tábua é maior, o que aumenta a dificuldade 

de alcançar bons resultados. Considerando que as raparigas são mais baixas 

que os rapazes, e consequentemente têm os membros mais curtos, os valores 

atingidos pelas mesmas são muitas vezes superiores aos dos rapazes. Desta 

forma, a relação entre o comprimento dos MS e MI comprimento parece ser um 

fator diferenciador nos níveis de flexibilidade que os alunos atingiram. 
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3.3.1.8 CONCLUSÕES 

Este estudo teve como finalidade verificar a eficácia do programa de treino 

da componente da aptidão física, especificamente na flexibilidade, durante as 

aulas de EF numa população escolar de 10º ano de escolaridade. 

O programa de treino não permitiu registar melhorias estatisticamente 

significativas tanto nos alunos do sexo masculino como nos alunos do sexo 

feminino. As paragens letivas efetuadas ao longo do ano podem ter sido 

causadoras da não melhoria significativa dos níveis de flexibilidade dos alunos. 

As raparigas apresentaram em todos os testes, valores médios superiores 

aos dos rapazes, evidenciando a tendência geral das primeiras terem mais 

facilidade e gosto pelo trabalho da flexibilidade. Os valores médios superiores 

obtidos significativamente, pelo sexo feminino, em três dos quatro testes, 

evidenciam que a variável sexo se assume como uma variável diferenciadora 

dos níveis de flexibilidade. 

Face aos reduzidos valores de flexibilidade dos alunos, é fundamental que 

ocorra uma maior preocupação do trabalho desta capacidade nas aulas de EF. 

Assim, seria importante, que os docentes, procurassem realizar exercícios de 

flexibilidade em todas as aulas de EF, de modo a que houvesse uma exercitação 

regular ao longo de todo o ano letivo.  

A sensibilização dos alunos, para a importância da prática regular de 

exercícios de flexibilidade sé também fundamental, para que os alunos, em 

tempos de paragem letiva, não suspendessem o trabalho de flexibilidade. O 

alerta sobre a possibilidade de destreino e consequente perda dos ganhos 

obtidos nas aulas de EF, pode ser um elemento crucial e impactante na atitude 

dos alunos.  
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3.3.1.9 LIMITAÇÕES 

Uma das grandes limitações deste estudo foi o reduzido número de 

participantes avaliado, que se deveu à conjetura vivida de pandemia nacional 

por motivo do vírus COVID-19.  

A orientação das turmas participantes no estudo ficou a cargo de 

professoras estagiárias diferentes o que implicou diferentes modos de 

organização, gestão e realização do programa de treino de flexibilidade. 

Outro fator limitativo deste estudo, aprisionado ao teste back saver sit-

and-reach, relaciona-se com as caraterísticas individuais de cada aluno, mais 

precisamente com o comprimento dos MS e MI. Esta diferenciação interindividual 

influencia bastante os resultados e consequentemente, as conclusões do estudo.  

A falta de monitorização da flexibilidade dos alunos, devido à falta de 

instrumentos e à falta de tempo útil, não nos permitiu verificar se as paragens 

influenciaram ou não os resultados.  
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Concluir este trilho com sucesso, ultrapassando obstáculos e vencendo 

medos não me poderia deixar mais feliz. O processo experienciado no EP 

transformou-me interiormente e alterou a minha visão acerca do ensino, 

passando de uma visão de estudante para uma de docente. No percurso, 

amadureci e solidifiquei conhecimentos e perspetivas, criando uma metamorfose 

do meu eu pessoal. 

Ser professor é uma profissão em constante mudança e atualização. 

Desta forma, por mais experiência que se adquira nunca se consegue alcançar 

todo o conhecimento e audácia que a prática docente exige. Este estágio foi uma 

pequena amostra da dimensão do que é ser professor e do trabalho que envolve. 

Considero que todas as minhas vivências e experiências me trouxeram até aqui. 

Acredito, por isso, que as influências advindas de situações ou de pessoas 

geraram um conjunto de emoções que me conduziram a uma perspetiva pessoal 

sobre o que é ser professor e sobre a importância desta profissão na vida dos 

alunos. Através da observação e análise das perspetivas e das aulas de outros 

docentes, refleti e cimentei um pouco mais os meus ideais sobre a profissão de 

docente. 

Muitas foram as mudanças que fui sofrendo ao longo deste EP. Uma delas 

foi a alteração da minha conceção de ensino e do modo como vejo a disciplina 

de EF. Inicialmente, tinha uma conceção muito centrada no professor, em que o 

seu papel passava por explicar os exercícios e os alunos reproduziam. Neste 

momento, a minha perspetiva de ensino é muito diferente, pois considero que 

devem ser os próprios alunos a conduzirem o seu processo de aprendizagem de 

forma a que atribuírem significado às tarefas que realizam e, assim, percebam a 

importância das mesmas no seu desenvolvimento e na sua vida. Neste sentido, 

aceder aos princípios do AfL veio ampliar a minha visão de docência, criar uma 

conceção de ensino mais centrada no aluno e, consequentemente, individualizar 

mais o processo de EA.  

O ensino à distância foi outro dos grandes desafios deste EP. De facto, 

conseguir motivar os alunos para a prática de exercício físico em casa e levá-los 

a atribuir significado ao que faziam, foi bastante desafiante. Perceber que estes 

valorizaram o processo, que se tornaram mais autónomos e capazes e que 

trabalharam afincadamente para alcançar os seus objetivos não me poderia 
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deixar mais orgulhosa e feliz. Sobretudo ver os resultados por eles alcançados 

e ver a felicidade nos seus rostos foi muito recompensador. 

Não poderia deixar de enfatizar as aprendizagens adquiridas com o NE, 

que sempre foi um grupo de cooperação, reflexão e muita entreajuda. A forma 

como conversávamos, as piadas que contávamos e a partilha de conhecimento 

que existiu, estabeleceu nesta equipa uma relação de amizade que, certamente, 

será para toda a vida. 

Todo o percurso realizado ao longo deste EP contribuiu para me tornar 

uma pessoa diferente, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Assim, 

acredito que a minha missão era muito mais que ensinar conteúdos, era formar 

jovens e torná-los mais conscientes e críticos sobre si e sobre o mundo. Ao longo 

deste processo, fui desenvolvendo algumas caraterísticas que considero 

fundamentais para um professor competente: saber ouvir e compreender os 

alunos, saber colocar-me na posição deles e procurar que estes fossem o cerne 

de todo o processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, perspetivava ajudar 

os alunos a desenvolver-se holisticamente. 

Tal como se pode comprovar na figura 7, este ano foi o reflexo de várias 

etapas, umas boas, outras menos boas, mas todas carregadas de bagagem. 

Hoje, na meta da prova, revejo o quão fantástica foi esta experiência, quão 

enriquecedor foi gerir o esforço durante o percurso, alcançar os topos das 

montanhas bem como atravessar com algumas dificuldades os riachos que com 

a força da água me iam abalando. No entanto, tudo isto foi um crescimento, não 

só pessoal, mas também profissional que me tornou uma pessoa diferente, mais 

preparada para desafios futuros e repleta de vontade em fazer a diferença. 

 

Figura 7 – O trilho percorrido pelas colinas do ensino.  



157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 



131 

 

  



159 

Alarcão, I. (2001). Professor-investigador: Que sentido? Que formação. 

Formação profissional de professores no ensino superior. Cadernos de 

Formação de Professores, Nº1 1-4.  

Alarcão, I. e Tavares, J., (2003) Supervisão da prática pedagógica – uma 

perspetiva de desenvolvimento e aprendizagem. Coimbra: Almedina 2ºEd 

Batista, P. (Producer). (2018a). Desenvolvimento Curricular em Educação 

Física. A legitimação da Educação Física no currículo escolar.  

Batista, P. (Producer). (2018b). Desenvolvimento Curricular em Educação 

Física. Influência das conceções de educação nas orientações 

curriculares em Educação Física.  

Bento, J. O. (2003). Planeamento e Avaliação em Educação Física: Livros 

Horizonte. 

Carvalho, F. V. L. (2020). A Educação em Quarentena: Oportunidade de 

mudanças na direção de uma maior interdisciplinaridade. Pedagogia em 

Ação, Belo Horizonte, 13(1), 193-204.  

Corbin, C. B., McConnell, K., Le Masurier, G., Corbin, D., & Farrar, T. (2014). 

Health opportunities through physical education. Human Kinetics.25-32 

Corte-Real, N., Farias, C., Santos, F. & Regueiras, L. (2016). A aplicação do 

modelo de desenvolvimento da responsabilidade pessoal e social a 

crianças em risco de exclusão social: Um estudo de investigação-ação. 

Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 16, 16.  

Crum, B.J. (1993). Conventional Thought and Practice in Physical Education: 

Problems of teaching and Implications for Change.Quest. 45(3). 339-356 

Cunha, A. C. (2010). Representação do “bom” professor: o "bom professor em 

geral e o "bom" professor de educação física em particular. Educação em 

Revista, 41-52.  

Cunha, F., Uva, M. (2016). Perspetivas e Olhares sobre problemáticas 

educativas no âmbito de intervenção preococe e educação especial: A 



160 

Aprendizagem Cooperativa: Perspetiva de Docentes e Crianças. Revista 

Interações, 12, 133-159.  

Dessen, M. A., Polonia, A. D. C. ( 2007  ). A família e a escola como contextos 

de desenvolvimento humano. Paidéia, 25.  

Familiar, R. P. (2019). O Estágio Profissional sob o olhar de uma estudante 

estagiária: desafios, receios e conquistas. (Dissertação de mestrado, 

FADEUP, Porto, Portugal). 

Feiman-Nemser, S. (1989). Teacher preparation: Structural and conceptual 

alternatives. National Center for Research on Teacher Education., 23-36.  

Ferreira, L. H., & Barbosa, A. (2020). Lições de quarentena: limites e 

possibilidades da atuação docente em época de isolamento social. Práxis 

Educativa, 15, 1-24. 

Graça, A., Batista, P., & Moura, A. (2019). Ponderar a avaliação em educação física 

orientada para a aprendizagem. In Avaliação em Educação Física: 

Perspetivas e desenvolvimento (pp. 55-78). Lisboa: SPEF (Omniserviços): 

Sociedade Portuguesa de Educação Física 

Godoy, A., D’Amelio, M. (2012). Competências Gerenciais Desenvolvidas por 

Profissionais de Diferentes Formações. Organizações&Sociedade, 19, 

621-639.  

Gonçalves, J. F. V. (2019). Utilização do youtube e de outras plataformas de 

vídeo no ensino de História.22-28 

Kelly, A. V. (1981). O currículo. Teoria e Prática. São Paulo: Harbra, 1-2.  

Kubata, L., Fróesf, R., Fontanezi, R., Bernabé, F. (2012). A Postura do Professor 

em Sala de Aula: atitudes que promovem bons comportamentos e alto 

rendimento educacional. Revista Eletrônica de Letras, 5.  

Morgado, José (2005). Currículo e Profissionalidade Docente. Porto: Porto 

Editora. 



161 

Mesquita, I. (2013). Perspectiva construtivista da aprendizagem no ensino do 

jogo. In E. UDESC (Ed.), Jogos Desportivos: formação e investigação (pp. 

103- 105). Florianópolis: Nascimento, J.,  Ramos, V. & Tavares, F. 

Mesquita, I. G., A. (2013). Modelos e Conceções de Ensino dos Jogos 

Desportivos. In FADEUP (Ed.), Jogos Desportivos Coletivos: . Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. 

Neves, I. (2007). A Formação Prática e a Supervisão da Formação in Saber (e) 

Educar 12. 79-85 

Nóvoa, A. (2019). Teachers and Their Education at a Time of School 

Metamorphosis. Educação & Realidade. Porto Alegre, 44.  

Pereira, A., Batista, P. (2014). Uma Reflexão Acerca da Formação Superior de 

Profissionais de Educação Física: da Competência à Conquista de Uma 

Identidade Profissional. In E. FADEUP (Ed.), Professor de Educação 

Física: Fundar e Dignificar a Profissão (pp. 75-101). Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. 

Pillsbury, L., Oria, M., & Pate, R. . (2013). Fitness measures and health outcomes 

in youth. National Academies Press. Institute of Medicine of the National 

Academies. 

Ponciano, K. S., T.; Gimenez, R.; Júnior, A.; Júmior, C.; Bocalini, D.  . (2018). 

Efeitos da distribuição da prática no desempenho e retenção de uma 

tarefa motora do nado sincronizado. Motricidade, vol.14, 212-216.  

Queirós, P., Batista, P. (2015). O Estágio Profissional Enquanto Espaço de 

Formação Profissional. In Q. P. Batista P., Rolim R. (Ed.), Olhares sobre 

o Estágio Profissional em Educação Física (pp. 33-51). Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto: Editora FADEUP. 

Rosado, A. M., I. (2009). Pedagogia do Desporto: FMH edições. 



162 

Santos, R. L., G. & Ugrinowitsch, H. & Benda, R. (2009). Efeitos de diferentes 

proporções de prática constante e aleatória na aquisição de habilidades 

motoras. Revista brasileira Educação Física Esporte, São Paulo.  

Strieder, R., & Zimmermann, R. L. G. (2010). Importância da escola para pais, 

mães, alunos, professores, funcionários e dirigentes. Educação, 35(2), 

245-258. 

Thompson, M., & Wiliam, D. (2008). Tight but Loose: A Conceptual Framework 

for Scaling Up School Reforms In E. C. Wylie (Ed.), Tight but Loose: 

Scaling Up Teacher Professional Development in Diverse Contexts (pp. 1-

45). Princeton, NJ: Educational Testing Service. 

Ugrinowitsch, H. &  Benda, R. (2011). Contribuições da Aprendizagem Motora: a 

prática na intervenção em Educação Física. Rev. bras. Educ. Fís. Esporte, 

São Paulo, v.25.  

Vilaça, M. L. C., & Araújo, E. V. F. D. (2016). Reflexões sobre tecnologia, 

linguagem e comunicação. In Tecnologia, sociedade e educação na era 

digital: Linguagem na era digital (p.127-157). Duque de Caxias: 

Unigranrio. 

Welk, G. J., Corbin, C. B., & Dale, D. . (2000). Measurement issues in the 

assessment of physical activity in children. Research quarterly for exercise 

and sport, 59-73.  

  

 



 

CLXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

CLXV 

Anexo 1- Ficha de Caraterização Individual 

1. Dados Pessoais  

Nome:…………………………………………..…………………..…………….    

M:    F:        Ano/Turma:…..…   

Data de Nascimento:…......./………./……….                Idade:…….. 

Telefone:…………..……………… 

Email:…………………………………………………………………………… 

 

2. Vida Escolar  

Como vens para a escola? Autocarro:   Comboio:   A pé:   Bicicleta:   

Outro:………….... Quanto tempo demoras? Até 15 min:   Entre 15 a 30 min:   

Entre 30 min a 1 h:    

Mais de 1 h:   

Já frequentavas a escola? Sim:   Não:    Se sim, gostas? Sim:   Não:    

Já reprovaste alguma vez?  Sim:   Não:   Porquê?  Doença:   Falta de 

Estudo:   Mudança de escola:  Desinteresse:   Outros:………………………… 

Disciplinas favoritas:………………………….………………..……………………  

E as que menos gostas:………………................…………………………........... 

Pretendes ingressar no ensino superior? Sim:   Não:   Qual o 

curso?....…………….…………………………….. 

 

3. Saúde  

Possuis algum problema de saúde? Sim:   Não:   

Qual?...................................................... 

É impeditivo da prática de Educação Física? Sim:   Não:   

Qual?:……………………………  

Contacto em caso de emergência:……………..…………………………………. 

Já foste operado? Sim:  Não:  Se sim, a 

quê?............................................................................................................................. 

4. Hábitos 

Costumas tomar o pequeno almoço? Sempre:  Muitas vezes:  Raramente: 

 Nunca:    
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O que tomas ao pequeno-

almoço?....................................................................................................................... 

Onde tomas o pequeno-almoço? Em casa:   Na escola:   Outro 

(qual?)…………………..…  

Quantas refeições fazes por dia?...........................  

Horas de deitar?................................... Horas de acordar?............................  

 

5. Ocupação dos tempos livres  

Quantas horas diárias, em média, tens de tempo livre? 1h   2h   3h   4h 

 + de 5 h   Como ocupas esse tempo?  Ler   Ver TV   Escrever   Cinema 

  Internet   Ouvir Música   Jogar PC, PS, etc   Praticar Desporto  

Outros:……………………………………….………………………… 

 

6. Em relação à Educação Física  

Gostas da disciplina? Sim   Não    

Quais as tuas modalidades preferidas? Andebol  Ténis de mesa  

Badminton   Basquetebol   Atletismo    Natação   Futebol   Ginástica   

Judo   Voleibol   Dança   Esgrima   Outras, indica 

quais:……………………………….………………………………....... 

Participas nas atividades desportivas extracurriculares? Sim:   Não:    

Em média, quantas horas de atividade física realizas por semana? Até 1h:   

Entre 1h a 2h:   Entre 2h a 3h:   Entre 3h a 4h:   Entre 4h a 5h:  + de 5h:    

Praticas algum desporto com regularidade? Sim:   Não:   

Qual?.................................... Quantas horas?.............. 

És Federado? Sim:   Não:   Clube:………………. 

Nº treinos semanais?........ Duração: ….. 

Nota que tiveste a Educação Física o ano passado………………. 

De 1 a 5, classifica o teu gosto pessoal pelas aulas de Educação Física (sendo 

1, não gosto nada e 5 gosto muito) ……………………………………………….. 
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Anexo 2 – Roulement da Escola Cooperante 

 

 

 

  

B

G1 G2 G3 GN1 GN2 G1 G2 G3 GN1 GN2 G1 G2 G3 GN1 GN2 G1 G2 G3 GN1 GN2 G1 G2 G3 GN1 GN2

8.15-9.05 11E 10E 12C 10J 7D 8D 10G 12J 10K 11K 9C 11H 12K 11E 11I 10B 12H 10K 8G 10F 8F 10C 7G 11C

DB VM JA PC HC SC PC MM JA SC JA PC VM EA

9.15-10.05 11E 12B 12K 12C 10J 11A 8F 11F 12J 10K 11K 9A 11H 12K 12F 9E 12G 12H 9D 10A 8A 7C 11K 12A 10E

HC EA MM CF QB SC MM SC CF JM HC QB SC

10.20-11.10 11C 12B 12K 9A 10F 9G 8F 10C 12H 12I 11B 9A 7C 11G 12F 12C 12G 8C 9D 10A 8A 7C 11D 12A 10E

DB JM MM JA CF MM VM EA HC AP MM PC AP VM EA JA DB

11.20-12.10 11C 12D 12F 12G 10F 9G 8E 10C 12H 12I 12A 7E 11J 11D 9H 12C 7D 8D 12D 11F 12J 11G 12I 12B 10G

EA SC SC JA PC QB AP VM SC EA

12.20-13.10 9D 12D 12F 12G 11H 7A 10I 10A 8B 10H 12A 10D 8A 11D 9H 10J 7D 8D 12D 11F 12J 11G 12I 12B 10G

MM DB HC CF VM SC PC AP CF JA HC AP EA MM MM VM JA DB QB SC EA AP DB PC

13.15-14.05

14.15-15.05 7F 9H 9F 9B 9G

VM MM HC MM SC

15.20-16.10 9E 7E 9B 11B 11J 7G 8G 8C 11I 10B 9C 7F 10I 11A 9F 10H 10D 8B 7A 8E

16.20-17.10 9E 7E 9B 11B 11J 7G 8G 8C 11I 10B 9C 7F 10I 11A 9F 10H 10D 8B 7A 8E

HC VM MM CF SC VM JA AP SC PC MM VM SC CF HC CF HC AP VM JA

SEXTASEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA

C

G1 G2 G3 GN1 GN2 G1 G2 G3 GN1 GN2 G1 G2 G3 GN1 GN2 G1 G2 G3 GN1 GN2 G1 G2 G3 GN1 GN2

8.15-9.05 10E 11E 12C 10J 7D 8D 10G 12J 10K 11K 9C 11H 12K 11E 11I 10B 12H 10K 8G 10F 8F 10C 7G 11C

DB VM JA PC HC SC PC MM JA SC JA PC VM EA

9.15-10.05 12B 12K 11E 12C 10J 11A 8F 11F 12J 10K 11K 9A 11H 12K 12F 9E 12G 12H 9D 10A 8A 7C 11K 12A 10E

HC EA MM CF QB SC MM SC CF JM HC QB SC

10.20-11.10 12B 12K 11C 9A 10F 9G 8F 10C 12H 12I 11B 9A 7C 11G 12F 12C 12G 8C 9D 10A 8A 7C 11D 12A 10E

DB JM MM JA CF MM VM EA HC AP MM PC AP VM EA JA DB

11.20-12.10 12D 12F 11C 12G 10F 9G 8E 10C 12H 12I 12A 7E 11J 11D 9H 12C 7D 8D 12D 11F 12J 11G 12I 12B 10G

EA SC SC JA PC QB AP VM SC EA

12.20-13.10 12D 12F 9D 12G 11H 7A 10I 10A 8B 10H 12A 10D 8A 11D 9H 10J 7D 8D 12D 11F 12J 11G 12I 12B 10G

DB HC MM CF VM SC PC AP CF JA HC AP EA MM MM VM JA DB QB SC EA AP DB PC

13.15-14.05

14.15-15.05 7F 9H 9F 9B 9G

VM MM HC MM SC

15.20-16.10 7E 9B 9E 11B 11J 7G 8G 8C 11I 10B 9C 7F 10I 11A 9F 10H 10D 8B 7A 8E

16.20-17.10 7E 9B 9E 11B 11J 7G 8G 8C 11I 10B 9C 7F 10I 11A 9F 10H 10D 8B 7A 8E

VM MM HC CF SC VM JA AP SC PC MM VM SC CF HC CF HC AP VM JA

SEXTASEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA

A

G1 G2 G3 GN1 GN2 G1 G2 G3 GN1 GN2 G1 G2 G3 GN1 GN2 G1 G2 G3 GN1 GN2 G1 G2 G3 GN1 GN2

8.15-9.05 10E 11E 12C 10J 7D 8D 10G 12J 10K 11K 9C 11H 12K 11E 11I 10B 12H 10K 8G 10F 8F 10C 7G 11C

DB VM JA PC HC SC PC MM JA SC JA PC VM EA

9.15-10.05 12B 11E 12K 12C 10J 11A 8F 11F 12J 10K 11K 9A 11H 12K 12F 9E 12G 12H 9D 10A 8A 7C 11K 12A 10E

HC EA MM CF QB SC MM SC CF JM HC QB SC

10.20-11.10 12B 11C 12K 9A 10F 9G 8F 10C 12H 12I 11B 9A 7C 11G 12F 12C 12G 8C 9D 10A 8A 7C 11D 12A 10E

DB JM MM JA CF MM VM EA HC AP MM PC AP VM EA JA DB

11.20-12.10 12D 11C 12F 12G 10F 9G 8E 10C 12H 12I 12A 7E 11J 11D 9H 12C 7D 8D 12D 11F 12J 11G 12I 12B 10G

EA SC SC JA PC QB AP VM SC EA

12.20-13.10 12D 9D 12F 12G 11H 7A 10I 10A 8B 10H 12A 10D 8A 11D 9H 10J 7D 8D 12D 11F 12J 11G 12I 12B 10G

DB MM HC CF VM SC PC AP CF JA HC AP EA MM MM VM JA DB QB SC EA AP DB PC

13.15-14.05

14.15-15.05 7F 9H 9F 9B 9G

VM MM HC MM SC

15.20-16.10 7E 9E 9B 11B 11J 7G 8G 8C 11I 10B 9C 7F 10I 11A 9F 10H 10D 8B 7A 8E

16.20-17.10 7E 9E 9B 11B 11J 7G 8G 8C 11I 10B 9C 7F 10I 11A 9F 10H 10D 8B 7A 8E

VM HC MM CF SC VM JA AP SC PC MM VM SC CF HC CF HC AP VM JA

SEXTASEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA

MESES DATAS SEMANAS ROUL

setembro 16 a 20 1 A

23 a 27 2 A

outubro 30set - 5out 3 B

7 a 11 4 B

14 a 18 5 C

21 a 25 6 C

28out a 1nov 7 A

novembro 4 a 8 8 A

11 a 15 9 B

18 a 22 10 B

25 a 29 11 C

dezembro 2 a 6 12 C

9 a 13 + 16 e 17 13/14 C

janeiro 6 e 10 1 A

13 a 17 2 A

20 a 24 3 B

27 a 31 4 B

fevereiro 3 a 7 5 C

10 a 14 6 C

17 a 21 7 A

27 e 28 8 A

março 2 a 6 9 B

9 a 13 10 B

16 a 20 11 B

18 a 22 12 C

23 a 27 13 C

abril 14 a 17 1 A

20 a 24 2 A

27abril a 1maio 3 A

maio 4 a 8 4 B

11 a 15 5 B

18 a 22 6 C

25 a 29 7 C

junho 1 a 5 8 C

8 e 9 9 C
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Anexo 3 - Planeamento Anual 
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Anexo 4 – Objetivos e UD de Andebol 

De modo a orientar a minha prática pedagógica na escola é muito 

importante elaborar objetivos que permitam orientar a evolução dos nossos 

alunos de acordo com as capacidades demonstradas na primeira avaliação. 

Assim, procuro que os alunos aprendam os conteúdos definidos no programa e 

que consigam atingir os objetivos propostos. Um importante aspeto prende-se 

com o facto de estes objetivos se tratarem de apenas uma previsão e caso, esta 

previsão estiver errada será necessário ajustar a unidade didática. É 

completamente incorreto tentar atingir os objetivos propostos a todo o custo 

colocando de parte as capacidades demonstradas pelos alunos. 

Propósito Geral 

Torneio (4+1)x(4+1)  

Objetivos Gerais  

Assim os objetivos gerais, para esta unidade didática são os seguintes: 

 Conhecer a modalidade, o objetivo do jogo e as ações regulamentares. 

 Cooperar com os companheiros para alcançar os objetivos do Andebol, 

realizando com oportunidade e correção as várias ações técnico-táticas 

nas várias fases do jogo, aplicando as regras não só como jogador, mas 

também com árbitro. 

 Elevar os níveis funcionais das capacidades condicionais e coordenativas 

gerais. 

 Participar ativamente em todas as situações, procurando o êxito pessoal 

e do grupo. 

Objetivos Específicos 

Habilidades Motoras 

Os objetivos específicos, a nível motor, para esta unidade didática são: 

Em situação de jogo de Andebol de 5 (4+1 x 4+1) num campo reduzido: 

Objetivos na fase ofensiva: 

O aluno: 

 Passa e desmarca-se no sentido da baliza; 
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 Circula a bola entre os colegas; 

 Dirige-se para espaços vazios no sentido de receber a bola; 

 Cria linhas de passe; 

 Recebe a bola e levanta a cabeça para observar a localização de colegas 

e adversários; 

 Utiliza linhas de progressão para atacar; 

 Ocupa racionalmente o espaço, atacando a toda a largura do terreno de 

jogo; 

Objetivos da fase defensiva: 

O aluno: 

 Ocupa equilibradamente as zonas do terreno, tentando criar vantagem 

espacial e numérica; 

 Joga perto e longe da bola; 

 Dificulta e impede a finalização; 

 Enquadra-se defensivamente, colocando-se entre o alvo e o adversário; 

 Conquista a posse de bola; 

 Fecha linhas de passe; 

Fisiologia do treino e Condição Física 

O aluno melhora as capacidades condicionais e coordenativas 

relacionadas com a modalidade, tais como: 

 Força; 

 Resistência; 

 Velocidade; 

 Orientação espacial; 

 Equilíbrio dinâmico; 

 Ritmo; 

 Reação  

*as capacidades condicionais e coordenativas, nomeadamente a resistência de 

força, flexibilidade e aptidão cardiovascular são trabalhadas todas as aulas no 

âmbito do programa de condição física por nós elaborado. 
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Cultura Desportiva 
O aluno: 

 Conhece o objetivo da modalidade; 

 Conhece os principais gestos técnicos e aspetos táticos do jogo e 

consegue transmitir verbalmente as principais componentes críticas dos 

mesmos; 

 É capaz de identificar e aplicar as regras em situação de jogo; 

 É capaz de dominar os fundamentos táticos e técnicos da modalidade; 

 Reconhece a prática desportiva como fator de elevação cultural dos 

praticantes e da comunidade em geral; 

Conceitos Psicossociais 

O aluno: 

 Coopera com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, 

escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo 

as indicações que lhe dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus 

colegas 

 Aceita as decisões da arbitragem e trata com igual cordialidade e respeito 

os companheiros e adversários, evitando ações que ponham em risco a 

sua integridade física, mesmo que isso implique desvantagem no jogo. 
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Unidade Didática de Andebol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
4

/s
et

1
4

/j
an

2
1

/j
an

0
4

/f
ev

1
1

/f
ev

1
8

/f
ev

0
3

/m
ar

1
0

/m
ar

1
7

/m
ar

1
6

/a
b

r
2

1
/a

b
r

2
8

/a
b

r
0

5
/m

ai
1

4
/m

ai
0

2
/j

u
n

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9
2

0

5
0

'
5

0
'

5
0

'
5

0
'

5
0

'
5

0
'

5
0

'
5

0
'

5
0

'
5

0
'

5
0

'
5

0
'

5
0

'
5

0
'

5
0

'
5

0
'

5
0

'
5

0
'

5
0

'
5

0
'

G
n

2
G

n
2

G
n

2
G

n
2

G
n

2
G

n
2

G
n

2
G

n
2

G
n

2
G

n
2

G
n

2
G

n
2

G
n

2
G

n
2

G
n

2
G

n
2

G
n

2
G

n
2

G
n

2
G

n
2

C
o

n
te

xt
u

al
iz

a
çã

o
1

P
2

P
3

P
I-

 jo
go

 

d
e 

p
as

se
s 

I-
 jo

go
 

d
e 

p
as

se
s 

I-
 c

ir
cu

it
o

 e
 

re
m

at
e 

à 

b
al

iz
a 

co
m

 

b
an

co

E-
 r

em
at

e 

n
o

 jo
go

 

4
v4

+G
r

I-
 jo

go
 

d
o

s 
1

0
 

p
as

so
s 

2
x2

 

E-
 jo

go
 d

o
s 

1
0

 p
as

so
s 

-

3
x3

E-
 jo

go
 3

x3
 

I-
jo

go
 d

e 

p
as

se
s 

d
in

âm
ic

E-
jo

go
 d

as
 

ca
ça

d
in

h
as

 

co
m

 d
ri

b
le

I-
   

jo
go

 d
a 

ra
p

o
sa

 e
 d

a 

ga
lin

h
a

E-
 e

xe
rc

. 

Fi
n

ta
r 

co
n

e

I-
jo

go
 

d
o

s 

ra
b

in
h

o
s

m
ai

s
I-

 jo
go

 3
x3

E-
 jo

go
 

(3
+G

R
)x

 

(3
+G

R
)

E-
 

(4
x4

+G
R

)

E-
 jo

go
 3

x3
 e

 

d
er

ru
b

a 
o

 

co
n

e

E-
 J

o
go

 

(3
+G

R
)x

(3
+G

R

)

E-
 jo

go
 

4
x4

+G
R

E-
 jo

go
 

(4
+G

R
) 

x 

(4
+G

R
)

E-
 jo

go
 

4
x4

+G
R

E-
 jo

go
 

(4
+G

R
) 

x 

(4
+G

R
)

E-
 jo

go
 

(4
+G

R
) 

x 

(4
+G

R
)

A
.M

.

A
D

A
S

E-
 jo

go
 

d
e 

aq
u

ec
im

e

n
to

, 

p
as

se
s 

d
in

âm
ic

o

E-
 jo

go
 d

e 

aq
u

ec
im

en

to
, p

as
se

s 

d
in

âm
ic

o

E-
 jo

go
 

d
e 

aq
u

ec
im

e

n
to

, 

p
as

se
s 

d
in

âm
ic

o

E-
 jo

go
 

4
x4

+G
R

E-
 jo

go
 

(4
+G

R
) 

x 

(4
+G

R
)

E-
 

To
rn

ei
o

 

(4
+G

R
) 

x 

(4
+G

R
)

Fo
rm

at
iv

a

Jo
go

 

(4
+1

) 
x 

(4
+1

)

Jo
go

 d
e 

pa
ss

es
 

d
in

âm
ic

o
  e

 jo
go

 

em
 c

am
p

o
 

re
d

u
zi

d
o

 

(3
+G

R
)x

(3
+G

R
)

E-
 T

o
rn

ei
o

  

(3
+G

R
)x

(3
+G

R

)

E-
 jo

go
 3

x3
 e

 

d
er

ru
b

a 
o

 

co
n

e

E-
 jo

go
 d

e 

aq
u

ec
im

en
to

, p
as

se
s 

d
in

âm
ic

o

E-
 jo

go
 d

e 

aq
u

ec
im

en
to

, 

p
as

se
s 

d
in

âm
ic

o

E-
jo

go
 

d
as

 

ca
ça

d
in

h

as
 c

o
m

 

d
ri

b
le

E-
 

(3
x3

+G
R

) 

em
 m

ei
o

r 

ca
m

p
o

E-
jo

go
 

d
as

 

ca
ça

d
in

h

as
 c

o
m

 

d
ri

b
le

E-
 jo

go
 

d
e 

ca
ça

d
in

h

as
 c

o
m

 

d
ri

b
le

E-
 jo

go
 

4
x4

+G
R

E-
 jo

go
 

(4
+G

R
) 

x 

(4
+G

R
)

E-
 jo

go
 d

e 

aq
u

ec
im

en
t

o
, p

as
se

s 

d
in

âm
ic

o

C
o

n
te

u
d

o
s

P
as

se
/r

ec
eç

ão

R
em

at
e 

em
 s

al
to

D
ri

b
le

 d
e 

pr
o

gr
es

sã
o

C
o

n
tr

o
lo

 d
o

 a
d

ve
rs

ár
io

 

d
ir

et
o

O
cu

p
aç

ão
 r

ac
io

n
al

 d
o

 

es
p

aç
o

U
n

id
ad

e
 D

id
át

ic
a 

d
e

 A
n

d
e

b
o

l

D
ia

A
u

la
 n

º

D
u

ra
çã

o
 d

a 
A

u
la

Es
p

aç
o

s

0
7

/j
an

2
4

/m
ar

m
en

o
s

C
o

n
h

ec
im

en
to

s 

P
as

se
 e

 v
ai

Id
en

ti
fi

ca
r 

o
p

o
rt

un
id

ad
e 

d
e 

fi
n

al
iz

aç
ão

A
va

lia
çã

o

In
te

rc
eç

ão

A
S

D
ef

es
a 

In
d

iv
id

u
al

A
u

la
 

te
ó

ri
ca

Fi
n

ta

d
u

el
o

 1
x1

M
an

ip
u

la
çã

o
 d

e 
bo

la

Fo
rm

at
iv

a

E-
 jo

go
 d

o
s 

1
0

 p
as

so
s 

-

3
x3

E-
jo

go
 d

as
 

ca
ça

d
in

h
as

 

co
m

 d
ri

b
le

E-
 jo

go
 

m
u

lt
i 

b
al

iz
as

I-
 B

o
la

 à
 

lin
h

a

E-
 jo

go
 3

x3

N
ão

 

h
o

u
ve

 

au
la

E-
 jo

go
 

(3
+G

R
)x

 

(3
+G

R
)

E-
 jo

go
 

(3
+G

R
)x

 

(3
+G

R
)

E-
 3

x3
, 

d
er

ru
b

ar
 

o
 c

o
n

e

E-
 

(3
x3

+G
R

) 

em
 

m
ei

o
r 

ca
m

p
o



 

CLXXIII 

Anexo 5 – Ficha de Autoavaliação de Ginástica 
Aluno:  

Autoavaliação para a aprendizagem 
GINÁSTICA DE SOLO 

Onde deves chegar (objetivos) 
O que falta melhorar 

(comentários prof) 
Onde estás? (autoavaliação/ reflexão) 

Rolamento à frente de MI 
juntos 

 

Data:  Data: 

1. Mãos à largura dos ombros e 
viradas para a frente; 

2. Forte impulsão dos MI; 
3. Mãos longe dos pés; 
4. Elevação da bacia; 
5. Corpo em “bolinha” 

 Já 
faço 
bem 

Faço 
+ - 

Posso 
melhorar 

 
Já 

faço 
bem 

Faço 
+ - 

Posso 
melhorar 

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

Observações: 

Rolamento à frente de MI 
Afastados 

 

Data:  Data: 

1. Mãos à largura dos ombros 
e viradas para a frente; 

2. Mãos longe dos pés; 
3. Elevação da bacia; 
4. MI em extensão - só 

afastam no final do 
rolamento; 

5. Flexão do tronco para a 
frente com mãos entre os 
MI. 

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

Observações: 

Apoio facial invertido 

  
 

Data: Data: 

1. Mãos à largura dos ombros e 
viradas para a frente com 
dedos afastados; 

2. Olhar para as mãos; 
3. Membros Superiores (MS) 

esticados (empurrar o chão); 
4. MI e pés esticados;junto à 

parede em tonicidade;  

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

Observações: 
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Aluno: 

Autoavaliação para a aprendizagem- GINÁSTICA DE SOLO 

Onde deves chegar (objetivos) 
O que falta 
melhorar 

(comentários prof) 
Onde estás? (autoavaliação/ reflexão) 

Rolamento atrás engrupado 

 

Data:  Data: 

1-Posição de cócoras; 
2-Queixo ao peito; 
3-Fechar bem os MI sobre o tronco 
(“bolinha”); 
4-Colocar mãos no solo à largura dos 
ombros, viradas para a frente e 
“impulsionar solo”; 

 Já 
faço 
bem 

Faço 
+ - 

Posso 
melhorar 

 
Já 

faço 
bem 

Faço 
+ - 

Posso 
melhorar 

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

Observações: 

Rolamento atrás de MI afastados 

 

Data:  Data: 

1-Posição de pé, desequilibrar com MI e 
MS em extensão; 
2-Queixo ao peito; 
3-Fechar bem os MI sobre o tronco 
(“fecho”); 
4-Colocar mãos no solo à largura dos 
ombros, viradas para a frente e 
“impulsionar solo”; 
5- Afastar MI mantendo-os em 
extensão. 

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

Observações: 

Roda 

  

Data: Data: 

1- Afundo; 
2- Colocação alternada das mãos na 

linha da perna que avançou; 
3- Passagem do corpo em extensão 

pela vertical do apoio das mãos. 
4- Abertura dos MI; 

Corpo sempre em tonicidade. 

 

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

Observações: 


